Povinně zveřejňované údaje podle
zák. č. 106/1999 Sb
1. Název
Obec Dobrá, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce
2.

Důvod a způsob založení

Obec zřízena podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), současná právní úprava
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Právní základ
vzniku obce je dále zakotven v článku 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, podle kterého je základním samosprávným celkem a je součástí
vyššího územního samosprávného celku s názvem Moravskoslezský kraj. Podle §2 zákona č.
128/2000Sb., o obcích je obec veřejnoprávní korporací (tj. zvláštní právnickou osobou),
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů
vyplývajících. Obec tedy vznikla ze zákona (Ústava a obecní zřízení) a nezapisuje se do
obchodního rejstříku.
3.

Organizační struktura obce

Zastupitelstvo obce
orgány zastupitelstva obce:
 finanční výbor
 kontrolní výbor
Rada obce
iniciativní a poradní orgány rady obce:
 investiční komise
 kulturní komise
 sportovní komise
 komise životního prostředí
 komise pro rodinu a občanské záležitosti
Obecní úřad tvoří uvolnění členové zastupitelstva – starosta a místostarosta
V čele úřadu je starosta, kterého v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Zaměstnanců zařazených do obecního úřadu je 15, z toho 9 úředníků samosprávného
územního celku, začleněných do tří odborů a 1 samostatný referent a ostatní zaměstnanci
(3):
- správní odbor ( 3 ) – součástí odboru je matrika, která má vymezený správní obvod pro
obce Dobrá, Dobratice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderná,
Vojkovice a Třanovice
- finanční odbor (2)
- stavební odbor (4) – plní funkci stavebního úřadu pro katastrální území obcí: Dobrá,
Dobratice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty, Nošovice, Pazderna, Vojkovice
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- samostatný referent (1)
Součástí obecního úřadu je i pracovní četa veřejně prospěšných pracovníků, jejichž počet se
může měnit podle přidělení Úřadu práce, nebo podle potřeb obecního úřadu.
4.

Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Dobrá č.p. 230, 739 51 Dobrá, okres Frýdek-Místek
Telefon : viz. kontakty
Tel./fax: 558 641 202
Oficiální webové stránky: http://www.dobra.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@dobra.cz
Datová schránka: 625betr
E-mail: oudobra@dobra.cz
Úřední deska je umístěna na budově Obecního úřadu Dobrá a také způsobem umožňujícím
dálkový přístup oficiálních webových stránkách http://www.dobra.cz/obecni-urad/urednideska/
5. Případné platby můžete poukázat:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Dobrá, č. účtu: 1681975309/0800.
Platby lze uhradit i v hotovosti na finančním odboru, kancelář č. 17.
6. IČ
IČ: 00296589
7. DIČ
DIČ: CZ00296589
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: viz. rozpočet obce
9. Žádosti o informace
Poskytování informací týkajících se samostatné i přenesené působnosti Obecního úřadu
Dobrá se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně poštou, podáním na podatelně úřadu,
elektronickou poštou nebo osobně ústně.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad Dobrá, kancelář č. 14, možno podat i v elektronické podobě buď do datové
schránky: 625betr nebo na elektronickou adresu: epodatelna@dobra.cz
11. Opravné prostředky
Obecní úřad Dobrá, kancelář č. 14, možno i v elektronické podobě buď do datové schránky:
625betr nebo na elektronickou adresu: epodatelna@dobra.cz, při splnění zákonných
podmínek
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12. Formuláře
Osobně na obecním úřadě u příslušného referenta, který agendu zpracovává, nebo je možno
stáhnout na internetové adrese: www.dobra.cz ► obec ► tiskopisy a
www.dobra.cz ►obecní úřad ► stavební úřad ► dokumenty ke stažení
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
najdete na internetové adrese – http://portal.gov.cz/wps/portal
14. Nejdůležitější předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací dani z převodu nemovitostí, v platném
znění
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 238/1991 Sb., o Policii
ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
Zákon č. 108/2005 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Platná znění zákonů naleznete na internetové adrese: http://portal.gov.cz/wps/portal
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši
úhrady za poskytování informací stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:
mzdové náklady

za každou započatou ½ hodinu práce zaměstnance spojené
s vyhledáváním informace
40,- Kč

materiálové náklady

za pořizování fotokopie

formát A4
formát A3

3,- Kč
5,- Kč
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doručovací náklady

hodnota poštovného dle platného sazebníku.

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč je její výše před poskytnutím informace
sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na finančním odboru, kancelář č. 17.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Internetové stránky obce
Výroční zprávy: viz výroční zprávy obce
17. Seznam organizací
Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek-Místek – příspěvková organizace
Základní škola Dobrá, okres Frýdek-Místek – příspěvková organizace
Místní knihovna Dobrá – příspěvková organizace
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