USNESENÍ
z 6. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 26.3.2007 v 17.00 hodin,
v budově Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň.
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Ludmila Baranová ( SNK -Nezávislí)
Ing. Antonín Gryžboň ( KDU-ČSL)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu ve složení: René Křižák (SNK – Nezávislí)
Michal Novák (KDU-ČSL)
2. Kontrola úkolů 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. Žádosti o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá a Mateřské školy
Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok 2006 ve výši
145.919,33 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Rezervní fond: 145.919,33 Kč
Fond odměn :
0,- Kč
3.2. s ch v a l u j e
rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Dobrá za rok 2006 ve výši
155.031,35 Kč do fondů příspěvkové organizace takto:
Rezervní fond : 140.000,- Kč
Fond odměn : 15.031,35 Kč
4. Rozpočet obce Dobrá na rok 2007
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů Rozpočet obce Dobrá s příjmy ve výši 34 982, 40 tisíc a výdaji ve výši
34 982,40 tisíc Kč

5. Zápisy z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2007
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 1/2007 a 2/2007
5.2. s ch v a l u j e
programovou náplň kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá
6. Zápisy z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 27.12.2006, 24.1.2007 a 14.3.2007
6.2. p o v ě ř u j e
finanční výbor stanovit podmínky – kritéria výběru výběrových řízení, dle bodu č. 5
zápisu ze dne 14.3.2007, s navržením minimálního počtu 3 firem, kterým budou
podmínky – kritéria zaslány k provedení nabídky a následně Rada obce Dobrá provede
vyhodnocení těchto nabídek a předloží finančnímu výboru výherce k projednání
7. Darovací smlouva s firmou HYUNDAI MMC
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
Darovací smlouvu mezi obcí Dobrá a firmou Hyundai MMC s.r.o., Na Rovince 847,
Ostrava – Hrabová, IČ: 27773035, na informační skříňku o rozměrech 200x125 cm,
včetně osvětlení a 60 ks magnetů v ceně 23.786,- Kč včetně DPH
7.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této darovací smlouvy
8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. FM/3/i/2006/Ch a č. FM/4/h/2006/Kř
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/4/h/2006/Kř mezi obcí Dobrá a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, na stavbu krajské
silnice č. III/4733 umístěné na pozemcích parc.č. 2239 (ostatní plocha), parc.č. 2240/2
(ostatní plocha), parc.č. 2240/4 (ostatní plocha) a parc.č. 2240/5 (ostatní plocha)
všechny v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
a
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/3/i/2006/Ch mezi obcí Dobrá a
Moravskoslezským krajem, 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, na nemovitosti,
pozemky parc.č. 2239 o výměře 2270 m2 , parc.č. 2240/2 o výměře 1691 m2, parc.č.
2240/4 o výměře 960 m2 a 2240/5 o výměře 628 m2, všechny v k.ú. Dobrá u FrýdkuMístku
8.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem těchto smluv

9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD a.s. Frýdek-Místek
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. n e s ch v a l u j e
předloženou Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi obcí
Dobrá a ČSAD a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, Frýdek-Místek, IČ:
45192073 s částkou prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě 214.000,-Kč,
z důvodu nedoložení všech podkladů vyplývajících z NV č. 493/200 Sb. o způsobu
doložení ztrátovosti autobusové dopravy
9.2. s ch v a l u j e
zaplacení záloh splatných do 10.4.2007 ve výši 107.000,-Kč
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. EK 206/518/2006/Poch
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni EK 206/518/2007/Poch
mezi obcí Dobrá a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, IČ:
65993390 na úpravu veřejného osvětlení v km 5,522 a přeložku vodovodu DN 150
km 1,366, dle geometrických plánů č. 1026-249/2004 a 968 – 098/2004
10.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smluvy
11. Smlouva o zřízení věcného břemene umístění ocelové lávky č. 514/07 v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 514/07 mezi obcí Dobrá a Povodí Odry, s.p.,
Varenská 49, Ostrava, IČ: 70890021 na umístění ocelové lávky na části pozemku
PK č. 1416/1 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,Kč včetně DPH
11.2. p o v ě ř u j e
starostu podpisem této smlouvy
12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1. s ch v a l u j e
záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku o výměře
2.543 m2
12.2. p o v ě ř u j e
starostu zveřejnit tento záměr v souladu s platnou legislativou

13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 25/2 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
13.1. n e s ch v a l u j e
žádost pana ing. Tomáše Varcopa, Riegrova 812, Frýdek-Místek o odprodej
pozemku parc.č. 25/2 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku z majetku obce Dobrá
14. Nabídka k prodeji pozemku parc.č. 58/20 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku obci Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
14.1. s ch v a l u j e
nákup pozemku parc.č. 58/20 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku z majetku pana Jiřího
Řeháka, Dobrá č.p. 729 do majetku obce Dobrá za cenu 70,- Kč/m2
14.2. p o v ě ř u j e
starostu přípravou kupní smlouvy a jejím podepsáním, po předchozím schválení
jejího obsahu Radou obce Dobrá
15. Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Zastupitelstvo obce Dobrá
15.1. s ch v a l u j e
přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na posílení
Stavebního úřadu při Obecním úřadě Dobrá s časovou použitelností od 1.1.2007 do
31.12.2007 ve výši 500 tisíc Kč, za předpokladu, že nedojde k převedení kompetencí
stavebního úřadu na jiný obecní úřad
16. Delegování zástupce na řádnou valnou hromadu Frýdecké skládky a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá
16.1. z p l n o m o c ň u j e
pro jednání Řádné valné hromady akcionářů Frýdecké skládky a.s., Frýdecké
náměstí 26, Frýdek-Místek, konané dne 24.5.2007 místostarostu pana Ladislava
Žurka, jako náhradníka paní Alici Tancerovou, starostu obce Dobrá
17. Různé
Zastupitelstvo obce Dobrá
17.1. b e r e n a v ě d o m í
Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2007

Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 26.3.2007
Program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Žádosti o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá a Mateřské školy
Dobrá
4. Rozpočet obce Dobrá na rok 2007
5. Zápisy z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2007
6. Zápisy z jednání finančního výboru
7. Darovací smlouva s firmou HYUNDAI MMC
8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. FM/3/i/2006/Ch a č. FM/4/h/2006/Kř
9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD a.s. Frýdek-Místek
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. EK 206/518/Poch
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – umístění ocelové lávky č. 514/07 k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku
12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/8 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 25/2 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
14. Nabídka k prodeji pozemku parc.č. 58/20 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku obci Dobrá
15. Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
16. Delegování zástupce na Řádnou valnou hromadu Frýdecké skládky a.s.
17. Různé
18. Zpráva návrhové komise
19. Diskuse
20. Závěr
1. Zahájení
Jednání zahájila starostka obce Dobrá paní Alice Tancerová v 17.05 hodin, v budově
Obecního úřadu Dobrá, obřadní síň.
Přivítala přítomné a přepočítala přítomné členy zastupitelstva. Konstatovala, že je přítomno
11 členů Zastupitelstva obce Dobrá.
Z jednání se omluvil Ing. Jiří Carbol (KDU-ČSL). Pan Jiří Kaňok (KSČM) a Radim Bűrger
(KSČM) se omluvili, že se k jednání dostaví později.
Starostka uvádí, že Zastupitelstvo obce Dobrá je usnášeníschopné.
Starostka se dále ptá přítomných členů zastupitelstva, zda má někdo připomínky k zápisu
z minulého jednání zastupitelstva, kdy doposud ji nebyly doručeny ani písemné ani ústní
připomínky.
Nikdo žádnou připomínku k zápisu z minulého jednání nevznesl.
Starostka přečetla program jednání a uvedla, že bod č. 17 by rozšířila o Rozpočet Sdružení
obcí povodí Morávky a vyzvala k připomínkám a dalším doplnění.
Mgr. Pantlík (KSČM) – uvádí, že by doplnil program o projednání předloženého materiálu
paní Juřicové, který rozdala zastupitelům před zahájením jednání.
Místostarosta uvádí, že investiční komise bude jednat příští týden a budou jistě tento problém
řešit.
Mgr. Pantlík (KSČM) – alespoň na vědomí bychom tento materiál vzít mohli.
Starostka – zařadila by jej tedy do bodu č. 19 – Diskuse.

K jednání se dostavila MUDr. Jarmila Hankeová (SNK-Nezávislí) v 17.09 hodin.
Starostka vyzvala k dalším připomínkám a doplnění programu dnešního jednání.
Další doplnění nikdo z členů zastupitelstva obce nenavrhl.
Starostka dala k přečtenému a doplněnému programu jednání hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
Starostka přečetla složení návrhové komise: Ing. Ludmila Baranová (SNK-Nezávislí)
Ing. Antonín Gryžboň ( KDU-ČSL)
Vyzvala přítomné k dalším návrhům.
Žáden další návrh nebyl podán.
Starostka dala k tomuto návrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
Starostka přečetla návrh na ověřovatele zápisu: René Křižák (SNK-Nezávislí)
Michal Novák (KDU-ČSL)
Vyzvala přítomné k dalším návrhům.
Žáden další návrh nebyl podán.
Starostka dala tedy o tomto návrhu hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Přednesla starostka dle připraveného materiálu a vyzvala přítomné k připomínkám.
Žáden z členů Zastupitelstva obce Dobrá neměl připomínku k přednesené kontrole úkolů.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání.
Ing. Baranová čte návrh usnesení.
Starostka dala hlasovat k přečtenému návrhu usnesení.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3. Žádosti o rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá a Mateřské školy
Dobrá
Přednesla starostka a uvádí, že Místní knihovna Dobrá zde není uvedena, jelikož nemá
přebytek, tudíž nepodali ani žádnou žádost.
Dále hovoří dle připravených materiálů o financích v Základní škole Dobrá a Mateřské škole
Dobrá. Uvádí, že o rozdělení hospodářského výsledku jednal i finanční výbor a souhlasí
s navrženým rozdělením financí.
V mateřské škole se jedná o nevyčerpaný příspěvek, kdy obec nemůže žádat o jeho navrácení.
Postupovali jsme podle doporučení auditora a v rozpočtu jsme ponížili částku o nevyčerpaný
příspěvek. Čte doporučení Rady obce Dobrá dle připraveného materiálu a otevírá diskusi
k tomuto bodu jednání.
Nikdo neměl k danému připomínku ani dotaz.
Starostka tedy vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení, nejprve pro Základní
školu Dobrá.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Je čten návrh usnesení pro Mateřskou školu Dobrá k dané věci.
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0

4. Rozpočet obce Dobrá na rok 2007
Přednesla starostka a uvedla, že rozpočet už členové zastupitelstva probírali, byl také
zveřejněn dle zákona na úřední desce. Uvedla částku, se kterou obec hospodaří a že příjmy a
výdaje jsou vyrovnané.
Vyzvala přítomné k připomínkám.
J.Hofman (ČSSD) – chybí mu zde stanovisko finančního výboru a oprava o upravené
položky, o kterých jsme se minule bavili. Je to nepřehledné. Zjistil jsem, že ve fondu oprav
není na OBD žádná částka.
Starostka odpovídá, že rozpočet byl opraven dle domluvy a byl tak i zveřejněn na úřední
desce, jen jsme ho pro vás znovu nekopírovali.
Starostka dává slovo paní Kolkové, účetní.
M.Kolková – fond oprav je v příjmové části. Momentálně je ve fondu rezerv i veškeré
zůstatky z účtů jsou v rezervě.
J. Hofman (ČSSD) – zápis z finančního výboru k rozpočtu, proč chybí.
Ing. Baranová (SNK-Nezávislí) – připomínky finančního výboru jsou již zapracovány
v rozpočtu.
Mgr. Pantlík (KSČM) – schvaluje se rozpočet, ne investiční akce.
K jednání se dostavil pan Jiří Kaňok (KSČM) v 17,20 hodin.
Jak to bude s úhradou za přípojky.
Starostka uvádí, že zásady pro výstavbu jsou pro přípojky ne pro hlavní kanalizační řád.
Přípojky si plně hradí stavebník. Komunikace, které slouží jako přístup k rodinným domům
obhospodařuje obec.
K jednání se dostavil pan Radim Bűrger (KSČM) v 17.23 hodin.
Další připomínky k rozpočtu nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Ing. Baranová čte návrh usnesení k tomuto bodu jednání.
Starostka dala hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3
5. Zápisy z jednání kontrolního výboru a plán činnosti na rok 2007
Přednesla starostka a uvádí, že materiál k tomuto bodu předložil předseda kontrolního výboru
pan Kaňok, který je přítomen a předává mu slovo.
K bodu dále hovoří dle připraveného materiálu pan Kaňok a vysvětluje, čím se výbor zabýval
na svých jednáních. Výbor vznáší požadavek na radu obce ve věci výběrových řízení, kdy by
v komisi měl být alespoň jeden člen kontrolního a také finančního výboru a objasňuje proč.
Do komise k výběrovým řízením navrhli Mgr. Pantlíka a jako náhradníka p. Hofmana.
Uvádí, že probíhá kontrola kanalizace, jak jim bylo zastupitelstvem uloženo a kontrolu
provádí Mgr. Vítězslav Pantlík, Jaromír Carbol a Milan Kwaczek.
Rozebírá i programovou náplň výboru na volební období nejen na jeden rok, je tedy
dlouhodobá a bude se doplňovat o požadavky zastupitelstva, občanů a ostatních organizací.
Starostka poděkovala předsedovi kontrolního výboru a vyzvala přítomné k připomínkám a
dotazům.
Žádné dotazy, ani připomínky nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení nejprve k bodu 5.1.
Ing. Baranová čte návrh usnesení 5.1.
Starostka dala hlasovat k bodu.

HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k bodu č. 5.2.
Ing. Baranová čte návrh usnesení k bodu 5.2.
Starostka dala k tomuto hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
6. Zápisy z jednání finančního výboru
Starostka předává slovo předsedkyni finančního výboru ing. Baranové.
Ing. Baranová v kostce shrnuje činnost výboru dle připraveného materiálu.
Uvádí, že finanční výbor chce rozpočtová opatření schvalovat průběžně a také je průběžně
předkládat zastupitelstvu. Rozpočet chtějí schvalovat vždy v závěru roku. Zabývali se
smlouvou k dopravní obslužnosti i nájmy za nebytové prostory, se kterými souhlasili.
Doporučují zafinancování kanalizačních přípojek k rodinným domům v komunikaci + 1 m od
krajnice. Doporučují také schválit navýšení částky za službu Podaných rukou a jejich žádost o
příspěvek. Zabývali se rozpočtem školy a hovoří o zplnomocnění k interním výběrovým
řízením a osvětluje v jakém rozsahu a finanční výši.
Starostka děkuje předsedkyni za zprávu a vyzývá přítomné k připomínkám a dotazům.
MVDr. Zmuda (SNK-Nezávislí) – částka 20.000,-Kč se myslí za celou zakázku nebo část?
Ing. Baranová (SNK-Nezávislí) – nespecifikovali jsme tohle.
MVDr. Zmuda (SNK-Nezávislí) – ať pak vybavení jedné učebny není rozkouskováno na 10
částí.
Ing. Baranová odpovídá, že chtějí mít přehled o financích ve škole, paní ředitelka o tom už ví.
Starostka podporuje finanční výbor a zdá se jí to výhodné pro získání přehledu o použití
financí ve škole. Ať má finanční výbor přehled.
Vyzývá k dalším připomínkám a dotazů.
Žádné další dotazy nebyly.
Starostka vyzývá návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Je čten návrh usnesení.
Starostka dala hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
7. Darovací smlouva s firmou HYUNDAI MMC
Přednesla starostka a uvádí jaká vznikla situace v souvislosti s výstavbou automobilky
Hyundai a potřebou zvětšit vývěsní plochu. Byla nám nabídnuta pomoc této firmy a zajistili
nám novou úřední desku. Je to dar, vyšší než 20.000,- Kč, proto je předkládán zastupitelstvu
ke schválení. Uvádí cenu úřední desky s osvětlením a magnety.
Starostka vyzvala k připomínkám a dotazům.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání.
Je čten návrhu usnesení k bodu č. 7.1. a 7.2.
Starostka vyzvala přítomné k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
8. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. FM/3/i/2006/Ch a č. FM/4/h/2006/Kř
Přednesla starostka a specifikuje smlouvy číslem, jedna je na pozemky a druhá smlouva se
týká povrchu komunikace a jedná se o bývalou cestu od křižovatky u rest.Pantlík na
Pazdernou až k ukončení cesty u obchvatu. Součástí cesty jsou i opěrné zdi, které byly při
výstavbě poškozeny. V současné době jsou opraveny a dnes již nic nebrání, aby mohly být
smlouvy uzavřeny, jelikož cesta je stále krajská a nemá již tento statut.

Vyzývá k připomínkám a dotazům.
J.Kaňok (KSČM) – náklady na zimní údržbu, kosení a podobně padne na obec?
Starostka odpovídá že ano, že již v současné době se toto dělá.
Mgr. Pantlík (KSČM) – poukazuje na str. 3, článek 6 smlouvy, kde je prohlášení a v něm by
měl být uvedený dárce ne formulace, která je tam uvedena.
Starostka nahlíží do smlouvy a uvádí, že je to chyba tisku, omlouvá se. Ve druhé smlouvě je
to již v pořádku, jde určitě o překlep.
Mgr. Pantlík (KSČM) - proč není jen jedna smlouva, proč jsou dvě.
Starostka odpovídá, že jde o rozdílné smlouvy, jak již řekla jedna smlouva je na pozemek a
druhá na povrch komunikace.
M.Novák (KDU-ČSL) – jde o plochy, platí se z nich daň?
Starostka odpovídá, že se daň neplatí je to komunikace.
M.Novák (KDU-ČSL) – víte to jistě? Zdá se mi, že to není tak jednoznačné.
Starostka odpovídá, že si myslí, že to tak je.
Starostka vyzvala k dalším dotazům.
Žáden další dotaz nebyl vznesen.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Čteno usnesení č. 8.1. a 8.2.
Starostka požádala o hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD a.s. Frýdek-Místek
Slovo si vzala starostka obce. Uvádí, že o smlouvě se již jednalo, projednal i finanční výbor.
Vyhodnocení ztráty je každý rok předkládáno obci. Sankce vůči ČSAD při vyřazení linky byl
problém, jelikož nejvíce obslužnost dotuje kraj, ale dohodlo se alespoň 1.000,- Kč. Dále
upřesňuje částku za dopravní obslužnost.
Starostka otevírá rozpravu k dané problematice.
M.Novák (KDU-ČSL) – logika ČSAD je opačná, čím míň lidí, tím obec více platí.
Starostka odpovídá, že je to paradox, ale nejvíce třeba platí Morávka, která je nejdále. Záleží
na počtu spojů, velikosti obce, počtu zastávek. Morávka má sice méně obyvatel, ale
vzdálenost zde hraje také roli.
M.Kwaczek (ČSSD) – je k vyhodnocení ztráty komentář?
Ing. Baranová (SNK-Nezávislí) – odpovídá, že je přiložena tabulka, s výpočty procent.
Starostka – to byly materiály k jednání finančního výboru, kterým jste členem. Podklady jste
tedy měl.
M.Kwaczek (ČSSD) – ČSAD má dle zákona prokázat ztrátu a nehovoří o počtu občanů.
Starostka – rozporovat se mělo dříve, již se k tomuto jednalo.
M.Kwaczek (ČSSD) – stále jsme čekali na dokumenty, na jednání finančního výboru chodím
a tahle tabulka není zákonem stanovený podkladový materiál.
Ing. Baranová (SNK-Nezávislí) – byl poskytnut jen výpočet procent, ztráta nebyla přesně
doložena.
M.Kwaczek (ČSSD) – ať tedy ČSAD doloží co je požadováno, tedy přepravní výkaz. Stále
čekám na podklady ze strany ČSAD.
Starostka – proč to nebylo požadováno dříve? Proč až dnes? Ztráta jistě nebyla vymyšlená.
Dále pak starostka uvádí, že spoje se zruší do doby uzavření smlouvy.
Mgr. Pantlík (KSČM) – to jistě ne, to jsou silná slova. Spoje se nezruší a když do dalšího
jednání doloží ztráty, pak smlouvu schválíme, ať hlasujeme podle pravdivých údajů.
Z řad občanů se hlásí pan Jaromír Carbol a chce k věci podat vysvětlení.

Starostka sděluje, že teď pan Carbol mluvit nemůže, až v diskusi, kdy bude občanům dán
prostor pro své podněty a dotazy.
J.Kaňok (KSČM) - navrhuje, ať se dle jednacího řádu zastupitelstva hlasuje o přidělení slova
panu Carbolovi, jelikož je členem kontrolního výboru a jistě má k věci nějaké argumenty.
Starostka dává hlasovat o udělení slova panu Jaromíru Carbolovi.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Pan Jaromír Carbol říká, že partnerem je krajský úřad a průkaznost ztrát ČSAD dokládá
krajskému úřadu. V podkladech je pouze přepočet v procentech, který je jistě prokázaný.
Starostka vyzvala k dalším dotazům.
Žáden další dotaz nebyl vznesen.
Starostka požádala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení k bodu 9.1. a 9.2.
Starostka vyzvala k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 6
Starostka konstatuje, že usnesení nebylo schváleno potřebným počtem 8 hlasů a žádá o
přečtení opačného znění usnesení, tedy neschvaluje 9.1.
p. Hofman (ČSSD) – vstupuje do hlasování a říká, že se to takto nedá formulovat. Usnesení
by mělo být nově formulováno.
Ing. Gryžboň (KDU-ČSL) – původní návrh usnesení nebyl přijat a dále tedy můžeme
diskutovat o dalším postupu s ČSAD a naformulovat nové usnesení.
Starostka tedy navrhuje 10 minutovou přestávku, ale členové zastupitelstva obce nejsou pro.
Dotazují se proč přestávku, vždyť naformulovat nové znění usnesení nebude takový problém.
J.Hofman (ČSSD) – navrhuje naformulovat usnesení ke splátce prvních dvou úhrad dle
připravené smlouvy, které jsou splatné k 15.1. a 10.4.2007.
Starostka vyzývá tedy k přesnému naformulování usnesení, tak, ať může být návrhovou
komisí zaznamenáno.
Ing. Gryžboň (KDU-ČSL) – formuluje znění usnesení, které zapisuje ing Baranová.
Starostka žádá návrhovou komisi k opětovnému přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu
jednání.
Je čten nový návrh usnesení.
Starostka vyzvala k hlasování členy zastupitelstva obce.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
10. Smlouva o zřízení věcného břemene č. EK 206/518/Poch
Přednesla starostka a uvádí, že došlo při výstavbě obchvatu k úpravě veřejného osvětlení a
přeložce vodovodu a toto břemeno, že se zřizuje bezúplatně k zajištění přístupu.
Vyzvala přítomné členy zastupitelstva k dotazům.
Nikdo žáden dotaz nevznesl.
Starostka požádala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení č. 10.1. a 10.2.
Starostka vyzvala k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:1
11. Smlouva o zřízení věcného břemene – umístění ocelové lávky č. 514/07 k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku
Slovo si vzala starostka a uvádí, že jde o most k Zanzibaru a dle připraveného materiálu
hovoří o nedořešené smlouvě o věcném břemeni s Povodím Odry a o ceně za toto věcné
břemeno, která činí 1.190,-Kč i s DPH pro obec.
Starostka vyzvala k dotazům.

Mgr. Pantlík (KSČM) – geometrický plán není přiložen a ve smlouvě je uvedeno, že je
nedílnou součástí smlouvy.
Starostka – smlouva je tak postavená a jestliže jste měl potřebu vidět umístění pozemku, mohl
jste se přijít podívat na snímek. Smlouva nebude dříve podepsána až bude geometrický plán
přiložen, pak nejprve podepíše Povodí Odry a následně obec.
Mgr. Pantlík (KSČM) – nevidím situaci na mapě, nemůžu hlasovat jelikož nevím kde se
pozemek nachází, kam zasahuje. Geometrický plán chybí.
Starostka odpovídá, že neurgovala zaslání geometrického plánu.
J.Hofman (ČSSD) – kolik má pozemek m2 ?
Starostka odpovídá, že už přesně neví, geometrický plán byl zaslán Povodí Odry již dříve,
dost dlouho to trvalo. Dodává, že pozemek má asi 100 m2, celkově.
J.Hofman (ČSSD) – to je plocha i s pozemkem?
Starostka odpovídá, že je to pouze most, čistá plocha mostu.
Mgr. Pantlík (KSČM) – co kdyby se schválilo až po podpisu smlouvy Povodím Odry?
J.Kaňok (KSČM) – je možné najít geometrický plán?
Starostka – všechny byly odeslány na Povodí Odry. Pokud se vám tohle zdá nedostatečné
schválí se smlouva příště.
Starostka vyzvala k připomínkám.
Žádná další připomínka ani dotaz nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení k bodu č. 11.1. a 11.2.
Starostka dala hlasovat k tomuto.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 5
12. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Přednesla starostka a hovoří o umístění pozemku ve svahu, vedle nového přivaděče obchvatu,
kdy obec vyzval krajský úřad o postoupení jim. Rada obce o tom jednala a poskytla
krajskému úřadu návrh k prodeji za cenu 75,- Kč/m2, tedy poníženou oproti výkupu jiných
pozemků, vzhledem k charakteru pozemku. Krajský úřad přistoupil na návrh rady obce.
Starostka dále objasňuje nabytí tohoto pozemku po výstavbě obchvatu i to, že situaci posoudil
právník, který podal právní výklad Ředitelství silnic a dálnic. Uvádí cenu, kterou obec získá i
po úhradě převodu pozemku.
J.Hofman (ČSSD) – je možné projednat s krajským úřadem, že by uhradil i převod?
Starostka uvádí, že to asi ne, jedná se o částku asi 17.000,-Kč.
J.Hofman (ČSSD) – i krajský úřad musí nakupovat pozemky podle ceny obvyklé v místě.
Starostka odpověděla, že cena za prodej pozemků byla stanovena zastupitelstvem obce.
Mgr. Pantlík (KSČM) – částku 17.000,- Kč určil posudek?
Starostka odpovídá že ano, cenu stanovil posudek.
M.Kwazcek (ČSSD) – je na zvážení, zda není lepší do budoucna koupit pozemek za 1,- Kč.
Starostka – koupíme za 1,- Kč, ale stejně zaplatíme 17.000,- Kč
M.Kwaczek (ČSSD) – nepochopila jste mě, když koupíme pozemek za 1,- Kč, vyvážeme se
do budoucna závazků.
Starostka – pak neví, jak by to bylo s daní.
Starostka vyzvala k dotazům.
Žádné další dotazy nebyly.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Čten návrh usnesení č. 12.1. a 12.2..
Starostka vyzvala k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

13. Žádost o prodej pozemku parc.č. 25/2 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Přednesla starostka. Uvádí, že pozemek se nachází v sousedství budovy obecního úřadu a pan
Varcop má o něj zájem. Tento pozemek je zázemím pro obecní úřad, slouží jako nějaký
sběrný dvůr, jsou zde kontejnery a sklad. Je potřebný. Rada obce s prodejem nesouhlasí a
doporučuje sjednat pouze právo vstupu.
Starostka vyzvala k dotazům a připomínkám.
M.Novák (KDU-ČSL) – pan Vacop nemá jiný přístup ke svému pozemku, je to jediná možná
cesta?
Starostka odpovídá, že ano. Teoreticky je tam pruh ve vlastnictví pana Varcopa, ale není dost
široký na cestu.
R.Křižák (SNK-Nezávislí) – kolem potoka je také nějaká cesta, byly tam dělány nějaké
svody.
Starostka – nevím o zřizování nějakých svodů.
MUDr. Hankeová (SNK-Nezávislí) – cesta je až za potokem.
Starostka přerušuje diskusi o existenci cesty kolem potoka a upozorňuje zastupitele, že se
dnes jedná o pozemek u obecního úřadu, specifikovaný v připraveném materiálu.
Mgr. Pantlík (KSČM) – jsou dvě možnosti, rozdělit pozemek nebo prodat.
Starostka reaguje na tento podnět, uvádí, že je zbytečné dělit pozemek, jelikož náklady
s věcným břemenem se obci nevyplatí.
J.Hofman (ČSSD) – zřídil by věcné břemeno s právem cesty.
Starostka vyzvala k dalším připomínkám.
Žádné nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení k bodu č. 13.1.
Starostka vyzvala k hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Členové zastupitelstva se vyjádřili, že k bodu č. 13.2. se nebude hlasovat, jelikož je to
bezpředmětné.
14. Nabídka k prodeji pozemku parc.č. 58/20 k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku obci Dobrá
Přednesla starostka dle připraveného materiálu, uvádí cenu požadovanou panem Řehákem a
doporučení rady obce o snížení požadované ceny.
Starostka vyzvala k dotazům a připomínkám.
J.Hofman (ČSSD) – vidí tady problém, jelikož se jedná o místní komunikaci a jestli obec
uspěje s ponížením ceny, pak si majitel může dělat s pozemkem co chce.
M.Novák (KDU-ČSL) – před chvíli jsme se bavili o jiné ceně za pozemek pro krajský úřad a
teď, pro občana obce cenu ponížíme? Raději dám 70,- Kč/m2 občanu obce než kraji.
Starostka uvádí, že záleží, jak k tomu přistoupíme.
J.Hofman (ČSSD) – nejsem rozhazovačný, ale přikláním se k 70,- Kč.
MVDr. Zmuda (SNK-Nezávislí) – dá se říct do budoucna kolik těch pozemků bude? Teď je to
třeba směšná cena, ale později, při větších pozemcích?
Starostka – nelze říct dopředu kolik bude pozemků k prodeji. Bude pak záležet na obci, jak
bude postupovat.
M.Kwaczek (ČSSD) – stále se bavíme o ceně nižší než je posudek.
Starostka vyzvala k dalším připomínkám.
Žádné další připomínky nebyly.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení k bodu č. 14.1. a 14.2.
Starostka dala hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5

15. Neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Přednesla starostka a seznamuje přítomné členy zastupitelstva s problémem, který se vyskytl
na stavebním úřadě, kde pracují dva pracovníci a oba jsou plně vytíženi. Mají na starosti
okolní obce a přibyla jim k tomu i výstavba automobilky HYUNDAI. Je mnoho podání a je
problém s dodržováním lhůt. Bylo nabídnuto posílení, ale obec upozornila na to, že nemá
dostatek finančních prostředků na tyto mzdy. Kraj dotaci poskytne a starostka přednáší jejich
požadavky, které je třeba dodržet. Uvádí také, že je potřeba oficiálně tuto dotaci přijmout
usnesením zastupitelstva.
Mgr. Pantlík (KSČM) – kraj si vyhradil, že finance budou použity jen na pracovníka pro
stavební úřad?
Starostka – ano, je to tak přímo formulováno.
J.Kaňok (KSČM) – po této době, tedy po 31.12.2007 pracovník z úřadu odejde? Obec to
nebude nic stát?
Starosta – ano odejdou, obec nebude mít žádné náklady na pracovníka, který posílí stavební
úřad.
J.Hofman (ČSSD) – obec by měla vyvolat další jednání ohledně posílení stavebního úřadu na
delší dobu než jen do konce letošního roku. Výstavba Hyundai bude pokračovat.
Starostka – ano, víme o tom, problém je najít osobu znalou problematiky, která je samostatná
a umí se v dané věci orientovat. Jednáme s krajským úřadem i o dalším roce i rada obce hledá
vhodného člověka.
Starostka vyzvala k dalším podnětům.
Žáden další nebyl vznesen.
Starostka požádala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení k bodu č. 15.1.
Starostka dala hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:0
16. Delegování zástupce na Řádnou valnou hromadu Frýdecké skládky a.s.
Přednesla starostka a uvádí, že obec vlastní akcie této společnosti a obdržela pozvánku na
Řádnou valnou hromadu, kdy je třeba mít pověření k jednání za obec. Uvádí, že to nemusí být
starosta nebo místostarosta, ale i člen Zastupitelstva obce Dobrá.
Vyzvala k připomínkám a podnětům.
Mgr. Pantlík (KSČM) – neměl by se těchto schůzek účastnit vždy stejný člověk, ať získá
přehled a věděl o čem se jedná a proč, aby byl v obraze? Když se minule účastnil p. Žurek,
mohlo by to tak zůstat.
Další připomínky nebyly.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení protinávrhu.
Je čten návrh usnesení k tomuto bodu jednání.
Starostka dala hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
17. Různé
Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2007
Přednesla starostka a uvádí, že tento rozpočet neschvalujeme, pouze bereme na vědomí.
Vyzvala k připomínkám.
J.Březina (SNK-Nezávislí) – kolik je vklad naší obce do sdružení?
Starostka odpovídá – 5,- Kč za občana.
Další dotaz nebyl položen.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Je čten návrh usnesení.

Starostka dala hlasovat.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
18. Zpráva návrhové komise
Usnesení byla na 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá přijímána průběžně u každého bodu
jednání zvlášť, není proto nutné hromadné usnesení. Všechna usnesení jsou platná.
19. Diskuse
Starostka otevřela diskusi pro členy zastupitelstva obce a vyzvala Mgr. Pantlíka, aby uvedl
předložený materiál paní Juřicové, když požadoval jeho zařazení do dnešního jednání.
Mgr. Pantík (KSČM) – ptá se proč to tak dlouho trvá, je to nefér vůči lidem, kteří tam bydlí.
Investiční komise chce vybudovat chodník kolem svodidel. Dají se dát třeba panely a ne
budovat nákladný chodník. Proč to tak dlouho trvá. Chce znát názor i ostatních zastupitelů.
Starostka oponuje, a říká, že pan Pantlík asi nečte zápisy z rady obce. Jednání byla, nedělala
by ukvapený závěr. Investiční komise bude dál jednat a předloží jistě návrh.
Místostarosta – investiční komise byla nakloněna jednání, problém je v tom, že v tomto
případě jsou dvě strany proti sobě a každá požaduje něco jiného. Obec nebude dělat rozhodčí
těm dvěma stranám, pokud nedojde k dohodě, postupovat se bude dle původních plánů.
Budete včas informováni.
Mgr. Pantlík (KSČM) – je to černá stavba, jak uvádí p. Juřicová?
Místostarosta – je to zpráva paní Juřicové, jde o pohled pouze z jedné strany. Investiční
komise se k tomu vyjádří.
J.Kaňok (KSČM) – stavba musela být povolená podle plánů nebo projektu stavebním úřadem,
dodržena a zkolaudována. Je to tak?
Starostka – bylo zkolaudováno, ale do jaké míry byly plány dodrženy nevím, je to věcí
stavebního úřadu.
J.Kaňok (KSČM) – námitky pak měly být dány před kolaudací a ne teď, po takové době.
J.Hofman (ČSSD) – letos byla mírná zima, přesto, když napadl nečekaně sníh, nebyly
uklizeny chodníky, a když jsem viděl starší lidi padat a klouzat po neuklizených chodnících,
bylo to hrozné. Je na obci sjednána údržba cest a chodníků, mělo by se tedy odklízet a
udržovat ve schůdném stavu, uklidit rychle alespoň ty hlavní. Máme přece jistý smluvní
vztah. Mělo by se s danou firmou o tomto problému promluvit a sjednat nápravu. Za tuto
službu obec platí a není dobře udělaná.
Místostarosta – s panem Liškou, který údržbu provádí jsme hovořili a říkal, že kvůli věčným
stížnostem a osočování smlouvu vypoví. Obec bude muset vypsat výběrové řízení na novou
firmu, která bude provádět zimní údržbu cest a chodníků. Připomínku beru.
J.Hofman (ČSSD) – majitel pozemku je povinen uklidit chodník před nemovitostí. Proč se to
neděje?
Starostka – u obce chodníky byly uklizeny a dál je to věcí lidí, kteří tohle ignorují a stěžují si
na neschopnost obce.
J.Hofman (ČSSD) – je to nepříjemné, ale měli být upozorněni, aby sníh odklidili.
Místostarosta – jednáme o financích na zakoupení traktorku s firmou Hyundai, který bude
sloužit jak na odklízení sněhu, tak i další úklid. Do budoucna sháníme peníze na techniku
k údržbě.
J.Hofman (ČSSD) – když budete mít chodníky v takovém stavu? Rozbité dlaždice, různě se
zvedající? Když na ně najedete s traktorkem, tak jej tím poškodíte, odpravíte.
Starostka k problému chodníků uvádí, že v rozpočtu je již zahrnuta nějaká částka na
chodníky, pak se uvidí dál.
R.Křižák (SNK-Nezávislí) – řešení kamionů ve věci mýtného, jak se věc pohla?

Starostka odpovídá, že zaslala žádost na krajský úřad, který je kompetentní k umístění značek
pro omezení kamionů. Tento dopis byl zaslán i na Magistrát města F-M. Do dnešního dne
přišel jen dopis, že berou na vědomí a že nás vyrozumí o svém rozhodnutí.
J.Březina (SNK-Nezávislí) – situace v provozu je stále horší a žádám zastupitelstvo obce, ať
tohle vezme za svou prioritu. Informovat se u okolních obcí, zda i oni řeší tento problém,
spojit se a snad společně dokážeme více. Vím o nějakých aktivitách ve Vojkovicích.
Starosta odpovídá, že ve Vojkovicích sice značka umístěna byla, ale je pouze dočasná,
z důvodu nevyhovujícího stavu vozovky. Jednali jsme i s Mgr. Cvikem na Magistrátu F-M.
Mgr. Pantlík (KSČM) – můžeme oslovit i náčelníka místní policie, ať více kontrolují, vždyť
jsme jim přispěli na radar.
Starostka – již jsem jim zaslala dopis a navíc požadujeme nějaký výkaz z měření v obci. Bude
to zřejmé kolikrát a jak často měření provádějí a tedy i prokazatelné.
Další příspěvek ze strany členů Zastupitelstva obce Dobrá nebyl vznesen.
Starostka dala prostor občanům k vyjádření svých podnětů a dotazů.
p. Juřicová – vyjadřuje se k záznamu, který předložila před dnešním jednáním členům
zastupitelstva. Hovoří, že místostarosta slíbil, že přijde zaměřit.
Místostarosta ihned reaguje a uvádí, že to pozor o zaměření se vůbec nehovořilo, pouze, že se
přijdu podívat. To je lež, celý váš zápis je lež, Mluvte pravdu.
p. Juřicová tento výrok ignoruje beze slova a pokračuje ve čtení předloženého materiálu, který
již na minulých jednáních zastupitelstvu četla. Hovoří o sousedu ing. Kocychovi, i o zápisu
investiční komise, o zápise z jednání se členy zastupitelstva obce z minulého volebního
období, kdy žádali o vybudování chodníku pro obyvatele a doručovatelky v úseku od p.
Milaty až ke křižovatce.
Starostka vstupuje do čtení a uvádí, že celou složku má investiční komise a zastupitelé situaci
také znají. Vyzývá paní Juřicovou ať stručně formuluje závěr a nečte všechny zápisy.
p. Juřicová jakoby neslyšela a čte dále o dopravních nehodách, které se staly, jednání s panem
Surým, p. Bonkem, žádá odpověď na sdělení p. Horáka, aby byl zhotoven chodník se zeleným
pruhem, kdy nesouhlasil jen pan Matera.
Starostka – musím vás zarazit paní Juřicová, zápis z investiční komise nemáme, až bude, tak
jednoznačně uvidíme skutečnost, teď je to pouhé dohadování.
Ing. Kocych – chce jen k materiálu paní Juřicové dodat, že to co si dělá na svém pozemku do
toho paní Juřicové nic není, je to má osobní věc a uvádí, že svodidla, která musím teď
překračovat, jsou tam umístěna jen díky ní, mermomocí je tam původně chtěla. Jsou umístěny
na zcela jiném místě, než v místě hluboké příkopy. Juřicová také požaduje vybudování
chodníku a přechodu v té nejširší části silnice, kde není navíc přehled o dopravní situaci, není
tam vidět. Odkazuje se na připomínky ještě před zahájením výstavby obchvatu, které podal.
Starostka ukončuje debatu k chodníku na Pazdernou a vyzývá k dalším připomínkám.
p.Pantlíková – má dotaz, zda obec platí nějakému útulku pro psy? Již měsíc se v jejich ulici
toulají 3 vlčáci. Jde z nich strach. Co má dělat, jak je potká nebo znovu uvidí v ulici.
Starostka odpovídá – zavolejte na obecní úřad a my pak zkontaktujeme p. Ondračku, se
kterým máme smlouvu na odchyt psů, popř. kontaktujte Policii v Dobré, ať psa chytí a
přivřou, než přijede p. Ondračka. Má-li pes známku, není problém zjistit majitele a ten uhradí
veškeré náklady spojené s odchytem.
p. Moskvová – psi běhají i u nádraží, jsou to buldoci a jde z nich strach. Pak má připomínku,
kdy uvádí, že v Dobré hořelo a obecní požární auto vůbec nevyjelo. Na co jej obec má?
Starostka odpovídá, že nové auto ještě není ve výjezdu.
Starostka vyzvala k dalším dotazům.
Žádné další dotazy ze strany občanů nebyly vzneseny.

20. Závěr
Starostka poděkovala všem za účast, popřála pěkný zbytek večera a ukončila jednání v 19.30
hodin.
Zapsala: Marcela Krestová

Alice Tancerová
starosta obce
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