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20. ledna 2004

Zpravodaj
USNESENÍ
z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30. 12. 2003
v budově Obecního úřadu v Dobré — obřadní síň.
1. Zahájení.
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. s c h v a l u j e
po vypuštění bodu č. 4 a č. 12, upravený program pro 9. jednání Zastupitelstva obce
Dobrá konaného dne 30. 12. 2003
1.2. b e r e n a v ě d o m í
informaci starosty o rezignaci Ing. Jiřího Kratochvíla z místa člena rady obce i zastupitelstva obce a rezignaci MUDr. Jarmily Hankeové z místa člena rady obce
1.3. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Tomáš Chýlek (SNK — Občané pro občany) Ing. Jiří
Carbol (KDU-ČSL)
1.4. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Jiří Kaňok (KSČM)
Ing. Antonín Gryžboň (KDU-ČSL)

2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce.
3. Volba členů rady obce. Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. z v o l i l o
na místo člena rady Ing. Tomáše Chýlka (SNK — Občané pro občany), Libora Mlčáka
(SNK — Občané pro občany) a Žurka Ladislava (KSČM)

4. Věcná břemena. Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s c h v a l u j e
uzavření smluv o zřízení věcného břemene s:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. na stavbu vodovodu včetně
ochranného pásma a příslušenství
Severomoravská energetika a. s. — Dobrá, řadové garáže — přípojka nn
Telia International Carrier Czech Republic a. s. — podzemní vedení kabelové telekomunikační sítě
Severomoravská energetika a. s. — Dobrá Kamenec — rozvody NN
Český Telecom a. s. — podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě
Správa silnic Moravskoslezského kraje — 8. stavba plošné plynofikace obce Dobrá
Self servis, spol. s r. o. — podzemní vedení telekomunikační sítě
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5. Rozšíření zadání změny územního plánu č. 3. Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s c h v a l u j e
rozšíření zadání změny č. 3 územního plánu obce Dobrá v rozsahu:
vymezení ploch podmíněně zastavitelného území
zařazení pozemku PK 324/4 do plochy pro výstavbu rodinných domů
zařazení západní části pozemku PK 234/2 do plochy pro výstavbu nájemních zahrádek
5.2. p o v ě ř u j e
místostarostku jednáním se zpracovatelem územně plánovací dokumentace za účelem vypracování zadání změny č. 3 územního plánu obce Dobrá

6. Změny územního plánu — žádosti. Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. n e s c h v a l u j e
zařazení zbytkových pozemků parc.č. 248/2 k.ú. Dobrá z původního zemědělského
využití na lokalitu pro výstavbu rodinných domků

7. Zápis z revizní kontroly Sdružení obcí povodí Morávky. Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu revizní komise Sdružení obcí povodí Morávky za období od 1. 1. do 11. 11. 2003

8. Zpráva kontrolního výboru. Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu kontrolního výboru ze dne 29.9.2003

9. Smlouva s ČSAD a.s. Frýdek–Místek. Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy mezi obcí Dobrá a ČSAD Frýdek-Místek a.s. o dopravní obslužnosti obce

10. Vojenský objekt — závazek. Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s c h v a l u j e
převzetí závazku nájemní smlouvy č. 0714/06-01/762-P uzavřené mezi Česká Republika — Ministerstvo obrany v zastoupení Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc a firmou EKOMAT, s. r. o. v rámci připravovaného bezúplatného převodu objektu
kasáren Dobrá dle zákona č. 174/2003 Sb.
10.2. d o p o r u č u j e
po převzetí objektu včetně závazků opět projednat nájemní smlouvu

11. Všeobecné zásady financování. Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. s c h v a l u j e
Všeobecné zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce Dobrá
a znění Žádosti o přidělení finančních prostředků z rozpočtu obce Dobrá

12. Lávka přes řeku Morávku na Skalici. Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1. b e r e n a v ě d o m í
návrh města Frýdek-Místek, a to o financování rekonstrukce mostu na Skalici z finančních prostředků města Frýdek-Místek, za podmínky, že bude umožněn provoz
osobních motorových vozidel po tomto mostě a následně obec Dobrá bude zajišťovat
údržbu tohoto mostu
12.2. m ě n í
usnesení č. 8. 1. ze 7. jednání Zastupitelstva obce Dobrá konaného dne 1. 9. 2003
v části zápisu o termínu uzavření mostu z 31. 12. 2003 na nový termín 30. 4. 2004
12.3. p o v ě ř u j e
starostu dalším jednáním s městem Frýdek-Místek a radu obce přípravou dohody
2

o financování mezi obcí Dobrá a městem Frýdkem–Místkem s předložením zastupitelstvu ke schválení

13. Rozpočtové provizorium. Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. s c h v a l u j e
pro hospodaření obce Dobrá od 1. ledna 2004 rozpočtové provizorium s omezením
čerpání jednotlivých výdajových kapitol maximálně do výše 1/12, dle schválených výdajů pro rok 2003 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc

14. Odměny členům komisí a výborů. Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. s c h v a l u j e
návrh odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle § 84
odst. 4 zákona o obcích

15. Připomínky k 8. jednání Zastupitelstvo obce Dobrá. Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. b e r e n a v ě d o m í
připomínky k 8. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které podal člen zastupitelstva
pan Libor Mlčák a předloženou informaci k připomínkám

16. Různé — Obecně závazná vyhláška. Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích
rozpočtové opatření č. 4/2003 dle předloženého návrhu ve výši příjmu 1639,6 a výdaje ve stejné výši
odměny neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc listopad a prosinec 2003 dle
předloženého návrhu
16.2. p o v ě ř u j e
starostu dalším jednáním se Státním fondem životního prostředí ve věci dotace na 8.
stavbu plynofikace obce
16.3. u k l á d á
radě obce vypracovat návrh programu rozvoje obce na období 2004 až 2006 v termínu do 31. 3. 2004 a předložit zastupitelstvu obce včetně rozpočtového výhledu

Vladimír Bonk, v. r., starosta obce
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 28. ledna 2004 v 17.30
hodin v budově Obecního úřadu v Dobré, obřadní síni.
Program jednání: Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu.
Darování pozemku — paní Garnolová — oprava.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku — odpady.
Rozpočtové opatření č. 5. • Zpráva kontrolního výboru.
Různé. • Zpráva návrhové komise. • Diskuse. • Závěr.

V·EOBECNÉ ZÁSADY PRO P¤IDùLOVÁNÍ FINANâNÍCH
PROST¤EDKÒ Z ROZPOâTU OBCE DOBRÁ
Finanční prostředky přidělované z rozpočtu obce Dobrá slouží k podpoře sportovních aktivit a k podpoře činnosti občanů na úseku kultury, to vše na území obce Dobrá.
Finanční prostředky jsou určeny přednostně pro aktivity dětí, mládeže, zdravotně postižených občanů a důchodců.
Dotace jsou určeny k podpoře činnosti zejména neziskových organizací, souborů,
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skupin, klubů i jednotlivých občanů, kteří zajišťují sportovní a kulturní akce pro občany
obce Dobrá.
Podkladem pro poskytnutí dotace je řádně vyplněná žádost, včetně doložení požadovaných příloh a podání této žádosti nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního
roku na Obecní úřad v Dobré starostovi obce.
Žádost o přidělení dotace bude posuzována,podle povahy,příslušnou komisí rady
obce Dobrá. Komise rady obce Dobrá tyto žádosti projednají a na základě jejich doporučení dotaci schvaluje zastupitelstvo obce Dobrá.
Dotace budou poskytovány pouze žadatelům, kteří řádně a ve stanoveném termínu
vyúčtovali předcházející dotace a nemají vůči obci Dobrá žádné dluhy.
Příjemce dotace je povinen:
— použít poskytnutou dotaci pouze v souladu s jejím účelovým určením,
— vést v účetní evidenci odděleně analyticky použití dotace,
— použít poskytnutou dotaci do konce kalendářního roku, pro který byla dotace poskytnuta a předložit roční vyúčtování poskytnuté dotace,
— závěrečnou zprávu a prohlášení o správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování poskytovateli nejpozději do 31. 1. následujícího roku
— vrátit nevyčerpanou část poskytnuté dotace na účet poskytovatele nejpozději do
31. 1. následujícího roku
— vrátit poskytovateli dotaci v plné výši, pokud byla bez písemného svolení poskytovatele použita v rozporu s účelem, na který byla dotace určena
— umožnit příslušným orgánům poskytovatele v souladu se zákonem o finanční
kontrole provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky
a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady
— neprodleně, nejpozději však do 5 dnů, písemně informovat poskytovatele o všech
změnách týkajících se identifikace příjemce dotace nebo změny v použití dotace.
V průběhu kalendářního roku mohou být rovněž poskytnuty dotace na akce, o jejich
konání nemohlo být povědomí v době uzavírky podávání žádostí. Při přidělování těchto
dotací bude postupováno stejným způsobem.
Tyto všeobecné zásady pro přidělování finančních prostředků z rozpočtu obce
Dobrá schválilo Zastupitelstvo obce Dobrá na svém 9. jednání konaném dne 30. 12. 2003
svým usnesením č. 11. 1. a tyto nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2004.

Obecní úřad Dobrá žádá občany, aby v době odklízení sněhu z místních komunikací,
nenechávali zbytečně svá vozidla odstavená na cestách. Brání tím při úklidu sněhu.

Policie âeské republiky obvodní oddûlení Dobrá informuje
Informace o bezpečnostní situaci v obci Dobrá ze měsíce listopad a prosinec 2003
V měsících listopadu a prosinci 2003 bylo v obci Dobrá zdejším obvodním oddělením šetřeno celkem 26 přestupků, kdy se jednalo v jednom případě o krádež mobilního
telefonu, v osmi případech o krádeže benzínu, respektive pachatelé odjeli od čerpací
stanice po natankování bez zaplacení, krádež sekačky, palivového dřeva, státních vlajek,
cigaret, dokladů a jízdního kola, v sedmi případech došlo k narušení občanského soužití
slovním a fyzickým napadením, ve dvou případech bylo prošetřování poškození majetku a to osobního vozidla a dveří rodinného domku, rovněž bylo prošetřováno oznámení občanů o znečišťování ovzduší škodlivými zplodinami, byl kontrolován řidič osobního vozidla, který jevil známky požití alkoholického nápoje.
Vzhledem k tomu, že řidič se odmítl podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda
není ovlivněn alkoholem, hrozí mu ve správním řízení uložení pokuty ve výši 15 000 Kč
a zákaz řízení na 24 měsíců.
V měsíci listopadu a prosinci bylo prošetřeno 13 trestných činů a to krádeže vloupáním do pohostinského zařízení Kačabar, rodinného domku a osobního vozidla, krádež
železných formovacích rámů z objektu VÚHŽ v Dobré, kdy pachatel tyto z části zpeněžil ve sběrně a část byla nalezena u něj doma při jeho zadržení.
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29. prosince 2003 byl policisty zdejšího obvodního oddělení zadržen při vloupání do
rekreační chalupy občan Frýdlantu nad Ostravicí. V průběhu dalšího vyšetřování bylo
tomuto prokázáno vloupání do dalších sedmi rekreačních objektů v obci Dobrá a Pazderná, dále do jedné chaty v obci Malenovice a dvou chat v obci Metylovice. Na návrh
státního zástupce rozhodl soud o vzetí tohoto pachatele do vazby, kde se v současné
době nachází.
31. prosince 2003 bylo oznámeno úmrtí občanky Dobré, kdy lékař rychlé záchranné
služby po půl hodině oživování konstatoval smrt z dosud nezjištěných příčin, kdy tyto
jsou zatím předmětem dosavadního prošetřování policie a soudních znalců.
Za poslední dva měsíce roku 2003 došlo v obci Dobrá k dvanácti dopravním nehodám s jedním lehkým zraněním a hmotnou škodou 5 560 000 Kč.
Celkově za rok 2003 činí počet ohlášených dopravních nehod v obci Dobrá 60, přičemž při těchto došlo k šesti lehkým zraněním s hmotnou škodou 21 180 000 Kč.
Nejen úrazy při dopravních nehodách ale i domácnost je nebezpečná.
Svět se stává pro člověka stále nebezpečnějším místem. Svědčí o tom alespoň údaje
o obětech havárií na silnicích, leteckých katastrof, železničních neštěstí i úrazů v zaměstnání. Mezinárodní statistiky však naznačují, že největší počet zranění má na svědomí práce v domácnosti, chalupaření a sportovní aktivity.
Vaření, úklid a další domácí práce — 49 % úrazů, k nimž denně ve světě dochází
(z toho 23 % si vyžaduje hospitalizaci, 1 % má za následek trvalou invaliditu a 0,3 %
končí smrtelně). Sport — 24 % úrazů. Zaměstnání, škola — 20 % úrazů. Doprava — 7 %
úrazů ( právě v této oblasti se však vyskytují nejvyšší ztráty na životech a poranění s trvalými následky).
Chtěl bych vám za sebe, ale také za své spolupracovníky popřát v letošním roce
hodně osobních, ale i pracovních úspěchů, pevné zdraví a hlavně co nejméně setkání
s jakoukoliv trestnou činností a co nejvíce pozitivních setkání s policisty.

Za obvodní oddělení Policie ČR, kpt. Bc. Radan FILIP

Zápis dûtí do 1. tfiídy
V letošním roce se bude zápis dětí do 1. ročníku konat v úterý 27. ledna 2004 od 13
hod. do 17 hod. ve třídách 1. A a 2. A. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 1997 do 31. 8.
1998. Vezměte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Příspěvek na pořízení jednotných pytlíků k lavici a sedaček na židle činí 100 Kč.
Děti, které byly v naší škole u zápisu v loňském roce, nemusí k zápisu znovu.

·kola v Dobré zvítûzila v „Obãanské volbû“!
V co doufali autoři projektu, učitelé, žáci, rodiče a občané obce Dobrá, se stalo skutečností.
V červenci se pracovníci školy rozhodli vypracovat a přihlásit projekt, který by pomohl přinést finanční prostředky na opravu tělocvičen v naší škole. Vznikla tak otázka,
co je v tělocvičnách školy nutné opravit a nesnese dlouhého odkladu. Nakonec pomohly
závěry z pravidelných revizí tělocvičen a bylo jasné, že nejprve se musíme zaměřit na
opravu podlahy ve velké tělocvičně. Projekt s názvem „Rekonstrukce podlahy ve velké
tělocvičně“ byl spolu se 70 ostatními projekty posouzen v programu „Občanská volba
Plzeňského Prazdroje“, který finančně podporuje neziskové organizace našeho regionu
a postoupil mezi 17 vybraných!
O výši finanční dotace měly rozhodnout hlasy občanů prostřednictvím dotazníku,
který byl uveřejněn v „Moravskoslezském dni“. Rozhodnutí bylo jednoznačné. Uděláme
vše pro to, aby náš projekt byl úspěšný. Vedení obce oslovilo zastupitelstvo Obce Dobrá,
obrátilo se na příslušné komise, které v obci pracují. Učitelé zapůsobili na rodiče, ale
především na své žáky. Vždyť tělocvična slouží především jim a to nejen v povinné dopolední výuce, ale také v řadě zajímavých kroužků.
Snaha všech byla nakonec korunována úspěchem. Dne 5. prosince 2003 jsme převzali na slavnostním večeru od zástupců Pivovaru Radegast symbolický šek na 220 000
Kč.
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Chceme tímto článkem vyjádřit poděkování všem, kteří nám v získání hlasů pomohli. Především velmi oceňujeme snahu paní Polákové, která obstarala dostatečné
množství novin s hlasovacími kupony, sponzorům, kteří finančně podpořili zakoupení
tisku a hlavně rodičům, kteří umožnili svým dětem a našim žákům si noviny koupit
a v dotazníku vyplnit název projektu pro školu v Dobré. Všichni jsme tak dokázali přinést
do Základní školy tolik potřebné peníze na opravu tělocvičny.
Mgr. Eva Nováková, Mgr. Radka Otipková

Ve ‰kolní druÏinû pracují ‰ikovné dûti
Žáci třetího oddělení školní družiny při ZŠ Dobrá se pod vedením vychovatelky Hany
Velčovské zúčastnili celostátní soutěže „Dobrodružství s Hvězdičkou Orion“. Práce našich dětí zaujala porotu natolik, že ji zařadili mezi nejlepší a odměnili televizorem a videem zn. Philips. Každé dítě ještě dostalo ledvinku plnou sladkostí
Vítězné práce byly vystaveny koncem listopadu v Dětském ostrově Tramtárie v Praze.
Mgr. Alena Stuchlíková

Z desetníkÛ 7000 Kã
V rámci Projektu Občan vyhlásila třída 8. C sbírku desetníků a dvacetníků, které jsou
od 1. listopadu neplatné. Účelem sbírky bylo zajistit maximální množství finančních
prostředků pro potřeby dětského oddělení frýdecké nemocnice. Sbírka měla pomoci vytvořit co nejhezčí prostředí dětem, které prožívají vánoční svátky na nemocničním
lůžku, např. zakoupení her, knih, televizoru, hraček.
Každá třída obdržela plastovou láhev, do které děti vhazovaly 10haléřové a 20haléřové mince. Nejvíce mincí nasbírala 8. C, druhé místo získala 2. A a třetí místo 5. A. Ke
sbírce se připojili také učitelé.
Celková vybraná částka, kterou převezme primářka MUDr. Ivana Röschlová, činila
7000Kč. Po vzájemné domluvě bude dětskému oddělení zakoupena televize.
Mgr. Michaela Kuboňová, Mgr. Radka Gurecká
Sportovní klub policie JUDO DOBRÁ NOVINKY e-mail: judoskpova@tiscali.cz,tel: 605 513 429

Judisté z Dobré dosáhli v uplynulém roce v˘razn˘ch úspûchÛ
Mistrovství České republiky — Podzimní výsledky mistrovských soutěží naznačily
jak bude vypadat konečný žebříček úspěšnosti jednotlivých klubů Českého svazu juda
v r. 2003. Mladé judistky z Dobré úspěšně zabojovaly a v průběhu posledních měsíců
roku získali pro oddílové barvy tři cenné kovy. Na mistrovství České republiky žákyň získaly třetí místa Martina Lišková a Nikola Kesová. Zklamáním byl výkon loňské mistryně
Kateřiny Malchárkové a druhé z loňského mistrovství Moniky Foltysové, které neprošly
prvním kolem. Podle trenérky Pröllové se na jejich výkonu podepsala nezkušenost a nedostatečná sebedůvěra při přestupu do vyšší věkové kategorie. Když se k medailovému
zisku z podzimu přidají titul mistryně Pavly Pröllové, druhé místo Lucie Blehové z jarního mistrovství v seniorské kategorii, znamená to celkový zisk 4.medailových umístění,
které výrazně přispívají k celkovému hodnocení oddílu v rámci ČS Judo. Předběžné výsledky naznačují že oddíl udrží čelní místo v Moravskoslezském kraji.
Mistrovství Moravskoslezského kraje benjamínků — proběhlo poslední víkend v listopadu v prostorách základní školy v Dobré. V nejvyšší soutěži této věkové kategorie
uspěli nejmladší odchovanci oddílu. Přemožitelku ve své kategorii nenašla mistryně
kraje Michaela Kesová, třetí místa vybojovali Filip Bařina, Daniel Kaňok, Lukáš Janulek,
Zahraniční úspěch — dorostenec Michal Uher z Nošovic vybojoval dvě 7.bodovaná
umístění v silně obsazených mezinárodních turnajích v Chorvatsku a Berlíně. (Odchovanec oddílu z Dobré hostuje v ligovém družstvu SKP Hranice.)
Pohár starosty Dobré a titul nejlepší judistky za rok 2003 získala třetí z mistrovství
ČR Nikola Kesová, která se zároveň stala nejúspěšnější judistkou Sportovního klubu policie. Na druhém místě v celkovém hodnocení klubu skončila Michaela Kesová a třetí
příčku obsadila Kateřina Malchárková. V první desítce celoročního žebříčku se dále
umístili Martina Lišková, Monika Foltysová, Lucie Blehová a Michal Uher.
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V. JUDISTICKÝ PLES Již tradiční judistický ples se letos uskuteční v tělocvičnách ZŠ
v Dobré v pátek 20. února 2004. Jubilejní ročník této události přinese účastníkům krásné
zážitky v příjemné a neformální atmosféře. Ples který se několik let řadil k nejúspěšnějším na Bašce, bude mít program doplněný kvalitním vystoupením varietního umělců
a nositele českého filmového Oskara za r. 2003. Samozřejmě nebude chybět kvalitní živá
hudba a vše ostatní co k dobré zábavě patří.
Stále hledáme nové talenty Přihlásit se mohou děti ve věku od 7 do 15 let, které se
chtějí naučit technikám Judo, Jiu-jitsu a sebeobrany, zlepšit svou pružnost, obratnost
a sílu. Splňují li základní požadavky, tj. vyšší pohybová a fyzická úroveň, dobré studijní
výsledky a ukázněnost. Tréninky probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.15 hod.
pod vedením trenérky 2. třídy, policejní mistryně Evropy, třetí ze Světových policejních
her, třináctinásobné mistryně ČR, držitelky III. Danu Pavly Pröllové. Informace na tel. č.:
558 659 246, 605 513 429.
Vedení oddílu přeje všem lidem v Dobré úspěšný a šťastný rok 2004. Svým příznivcům děkujeme za podporu a Doberským sportovcům aby vytrvali ve svých předsevzetích, dokázali pokračovat v náročném tréninku a nenechali se zlákat k jednodušší cestě.

Zpráva o ãinnosti Klubu seniorÛ v roce 2003
V roce 2003 jsme uspořádali 4 celodenní zájezdy. První byl 20. května 2003 na zámek
do Velkých Losin a hrad Sovinec. Druhý byl zájezd 24. června 2003 na zámek Lednice.
Třetí zájezd se konal 26.srpna 2003 na Hrčavu a Dolní Lomnou. Čtvrtý byl zájez do planetária ve Valašském Meziříčí a na Horečky.
Dalšími výlety do okolí byla exkurze do mlýna na pohanku ve Frenštátě. Ještě jsme
absolvovali několik vycházek do okolí po našich Beskydech, Prašivá, Morávka, Kozinec,
Skalice a Dobratic.
Další akcí byly 3 divadelní představení v Ostravě. Nemůžeme opomenout opekání
párků na Spartě a to 8.července a 2.září 2003, kde jsme si i zazpívali písničky našeho
mládí. Je dobře, že si umíme najít čas spolu se sejít a zpříjemnit si chvilky našeho života.
Všechny tyto akce nás duševně obohacují a těšíme se vždy na každá setkání, protože:
„Život má cenu, dáváme-li ze sebe druhým, pak nezůstaneme nikdy sami“.
Za výbor Seniorů přejeme všem našim členům pevné zdraví, pohodu, štěstí do roku
2004.
Plán práce Klubu seniorů na I. čtvrtletí roku 2004.
28. ledna — středa — přátelské setkání v restauraci Obecník v 15.00 hodin.
Vstupné 120 Kč. Vezměte s sebou pozornost do tomboly!
11. února — středa — přednáška o Anglii. Uskuteční se v Základní škole Dobrá
v 15.00 hodin. Přednášet bude paní uč. Bařinová a pan Jiří Hranický.
Zároveň bude prodej vstupenek do divadla.
22. února — neděle — opera Rusalka v divadle A.Dvořáka v Ostravě.
Odjezd v 15.00 hodin z parkoviště u kostela.
10.března — středa — Mezinárodní den žen v Hasičské zbrojnici v 15.00 hodin.
Vystoupí děti z Mateřské školky v Dobré.
24. března — středa — vycházka do Komorní Lhotky. Sraz na nádraží ČSD v 11.30.

Změna ordinační doby — dětské středisko Dobrá, MUDr. Iva Kučerová
30. 1. 2004 pátek
7.30 — 9.00 hodin
16. 2. 2004 pondělí 9.30 — 11.00 hodin
27. 2. 2004 pátek
9.30 — 12.00 hodin
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Sbor dobrovolných hasičů v Dobré si Vás dovoluje pozvat na tradiční

hasiãsk˘ bál
v sobotu 24. ledna 2004 v 19.00 hodin v restauraci Obecník.
Hudba: Hornet. Vstupenka + místenka: 150 Kč. Bohatá tombola
V ceně je teplá večeře, 2 losy do tomboly a minipřekvapení.
Předprodej vstupenek u paní Polákové — stánek PNS na
autobusové zastávce Dobrá–střed.

Místní organizace KDU–ČSL Dobrá zve všechny příznivce dobré zábavy na

tradiãní lidov˘ ples,
který se uskuteční 7. února 2004 od 19 hodin v restauraci Obecník.
K tanci i poslechu bude hrát malý orchestr MONA pod vedením p. Kohuta.
Pro účastníky je připravena bohatá tombola, domácí občerstvení a další překvapení.
Svou účast na lidovém plese si můžete zajistit zakoupením vstupenky v ceně 50 Kč
a pokud máte zájem o zajištění místa včetně večeře a občerstvení ve formě vína
z Moravy, je rovněž možné zakoupit si místenku v ceně 100 Kč.
Vstupenky i místenky si můžete zakoupit na Obecním úřadě
nebo ve stánku paní Polákové, a to od pondělí 26. ledna 2004.
Srdečně zvou pořadatelé.

!!! HLEDÁM !!!
Před koncem roku 2003 se při výkonu práva myslivosti ztratil lovecký pes plemene
„jagdteriér“. Je to dvouletý hladkosrstý pes, který slyší na jméno Rony.
Žádám toho, kdo psa viděl nebo by věděl, kde se pes v současné době vyskytuje, aby
toto oznámil na tel. č. 604 803 564 nebo 558 636 200 (útulek p. Ondračka).

Nabídky
Jiří Fluksa MATTYS GROUP,
se sídlem na ul. Příborské 12/1585
(vedle Modré Labuti) Frýdek-Místek, tel./fax: 558 647 555, 608 877 165,
e-mail: mattys.group@quick.cz,

nabízí:
obkladačské a dlaždičské práce ♦ veškeré zednické práce ♦ zámkové dlažby
opravy balkonů a teras ♦ stavby plotů ♦ zateplování budov
střechy — provádíme opravy, rekonstrukce, výměny střešních krytin, pokrývání
novostaveb ♦ klempířské práce ♦ tesařské práce

Zakázkové krejčovství — Alena SOBKOVÁ — příjem zakázek a opravy
každé pondělí a středu od 17.00 do 19.00 hodin
na adrese Dobrá č. 508 (u nádraží), telefon č. 558 641 690, 732 239 610.
Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

Obec Dobrá

Obecnû závazná vyhlá‰ka
o místních poplatcích č. 1/2004
Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30. 12. 2003 podle ustanovení § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Článek 1

Základní ustanovení
Obecní úřad Dobrá vybírá tyto poplatky:
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Článek 2
Řízení o poplatcích
Řízení o poplatcích uvedených v článku 1 vyhlášky vykonává obecní úřad (dále jen
správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního zákona1).
Článek 3
Poplatek ze psů
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu2a), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoby, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis2b).
3. Sazba poplatku činí ročně 100 Kč.
Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 % z předchozí sazby.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
nejméně však 50 Kč.
4. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí poplatek v poměrné výši, nejméně
však 50 Kč.

5. Držitel psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, v této lhůtě je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku ze psů (úhyn zvířete, prodej apod.).
6. Držitel psa je povinen poplatek zaplatit nejpozději do 31. 3. každého roku, aniž
by obdržel platební výměr. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je držitel
psa povinen zaplatit poplatek do 15 dnů od prvého měsíce následujícího po dni, kdy
mu povinnost vznikla.
7. Obecní úřad vydá držitelům psů známky pro psy a to i pro ty, kteří byli od poplatků osvobozeni.
Známka je nepřenosná na jiného psa, i když se jedná o téhož držitele.
Článek 4
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství3), kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1.
3. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené2a).
4. Sazby poplatků:
4.1. provádění výkopových prací Kč/m2 10,—
4.2. umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (stánky, pulty, kiosky k prodejním účelům vč. Manipulačního prostoru, prostoru
pro vystavení zboží a prostoru pro vozidlo)
a) za trvalé umístění za 1 m2 ročně Kč 400,—
b) za krátkodobé užívání 1 m2 na den (do 30 dnů) Kč 10,—
c) za užívání ve dnech pouti za 1 m2 (sobota, neděle) Kč 30,—
4.3. za umístění stavebních nebo reklamních zařízení za 1 m2 ročně Kč 500,—
4.4. za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí vč. Zařízení obslužných za 1m2 Kč 5,—
4.5. umístění skládek
právnickými osobami za 1 m2/den Kč 10,—
fyzickými osobami za 1 m2/den Kč 2,—
4.6. za vyhrazené místo pro parkování vozidla za 1 m2
— osobní vozidlo Kč 50,—
— nákladní vozidlo bez přívěsu Kč 250,—
— nákladní vozidlo s přívěsem Kč 500,—
— za trvalé odstavení nepojízdného vozidla za 1 měsíc Kč 10,—
4.7. pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pořady tvorby filmových a televizních děl za 1 m2/den Kč 3,—
Obec může v odůvodněných případech stanovit poplatek paušální částkou.
Při stanovení poplatků se považuje část kalendářního dne za celý den a každý započatý m2 užívaného veřejného prostranství za celý m2.

5. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obecní úřad může uložit zaplacení
poplatku kterémukoliv z nich.
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do
dne, kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství uvedeno do původního stavu
(odstranění, lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod.).
Poplatník je povinen ohlásit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtu u peněžních ústavu, na nichž jsou
uvedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Při úhradě poplatku před začátkem užívání veřejného prostranství se ohlašovací
povinnost nevyžaduje.
Při placení v hotovosti (např. na tržišti a při konání poutě) je poplatek splatný ihned.
U jednorázového užití jednorázového prostranství je poplatek splatný před počátkem užívání, nejpozději na místě.
V ostatních případech je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o vyměření poplatku na účet obce.
Článek 5
Poplatek ze vstupného
1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní
akce a akce obdobného charakteru, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
2. Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
3. Sazba poplatku ze vstupného činí:
a) 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru, např. tanečních zábav, estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů dechové
a taneční hudby apod.
b) paušální částku 100 Kč pro nevýdělečné organizace a politické strany.
4. Poplatník je povinen ohlásit nejméně 5 dnů před konáním akce obecnímu
úřadu údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno
(název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. K ohlášení údajů lze využít pouze úřední hodiny obecního úřadu.
Na výzvu obce poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li
o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též
čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou uvedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
5. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.
Článek 6
Ustanovení společná
Poplatky se odvádějí na příjmový účet Obecního úřadu Dobrá, číslo účtu:
1681975309/0800 u České spořitelny, a. s.

Článek 7
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, postupuje
správce poplatků podle ustanovení § 11 zákona.
Článek 8
Vznik, zánik popřípadě změnu poplatkové povinnosti, pokud v této vyhlášce není
stanoveno jinak, je poplatník povinen obci ohlásit a poplatek uhradit ve stanoveném
termínu.
Článek 9
Pokud poplatník nesplní svou ohlašovací povinnost (poplatkovou povinnost) určenou obecně závaznou vyhláškou, postupuje správce poplatku podle ustanovení § 12 zákona.
Článek 10
Kontrolu dodržování ustanovení této vyhlášky provádí kontrolní orgány obce.
Článek 11
Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 15. 1. 2004 se používají předpisy platné
před účinností této vyhlášky.
Článek 12

Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 16. 4. 1997.
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2004.

Alice Tancerová, místostarostka

1)
2)
2a)
2b)
3)

Vladimír Bonk, starosta

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém zabezpečení,
§ 86 zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů,
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

