USNESENÍ
ze 7. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 25.4.2007 v 17.00 hodin,
v budov Obecního ú adu Dobrá –ob adní sí .
1. Zahájení
Zastupitelstva obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení : Mgr. Vít zslav Pantlík (KS M)
Ji í Hofman ( SSD)
1.2. u r u j e
ov ovatele zápisu : Ing. Ludmila Baranová (NEZÁVISLÍ)
Milan Kwaczek ( SSD)

2. Prodej pozemku parc. . 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
prodej pozemku parc. . 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, o vým e 2.543 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, Moravskoslezskému kraji, zastoupenému Ing. Evženem
Tošenovským, sídlem: 28. íjna 117, Ostrava, I : 70890692, DI : CZ70890692 za
dohodnutou kupní cenu ve výši 190.725,- K
2.2. p o v
uje
starostu podpisem této kupní smlouvy
3. Dodatek smlouvy se Státním fondem životního prost edí R
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
Dodatek . 1 ke smlouv . 16320121 o poskytnutí finan ních prost edk ze Státního
fondu životního prost edí R
3.2. p o v
uje
starostu podpisem Dodatku . 1

Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta
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Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 25.4.2007
Program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise a ur ení ov ovatel zápisu
2. Prodej pozemku parc. . 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
3. Dodatek smlouvy se Státním fondem životního prost edí R
4.
zné
5. Zpráva návrhové komise
6. Diskuse
7. Záv r

1. Zahájení
Jednání zahájila starostka obce Dobrá, paní Alice Tancerová v 17.05 hodin, v budov
Obecního ú adu Dobrá, ob adní síni.
ivítala leny zastupitelstva obce i p ítomné ob any. P epo tem zjistila, že je p ítomno 13
len a Zastupitelstvo obce Dobrá je usnášeníschopné.
Z jednání se omluvil: Ji í Ka ok (KS M)
Ing. Ji í Carbol (KDU- SL)
MUDr. Jarmila Hankeová
Starostka dále uvádí, že k zápisu z minulého jednání ji do dnešního dne nebyla doru ena
žádná p ipomínka, zápis byl ádn ov en stanovenými ov ovateli zápisu a vznesla dotaz,
zda má tedy n kdo p ipomínku k zápisu z minulého jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které
prob hlo 26.3.2007.
Nikdo žádnou p ipomínku nevznesl.
Starostka p etla program dnešního jednání a vyzvala p ítomné leny zastupitelstva obce,
zda chce n kdo program upravit i doplnit.
Mgr. Pantlík (KS M) –uvádí, že do bodu r zné by za adil k projednání darovací smlouvy
s editelstvím silnic a dálnic, kdy materiál k tomuto p edložil p ítomným p ed zahájením
dnešního jednání.
Starostka –materiál jste p edložil t sn p ed jednáním. Minule jste namítal, že materiály jste
nem l 7 dní p ed jednáním a nemohl jste se s nimi ádn seznámit, te p edkládáte materiál
k jednání v tomto termínu? Uvádí, že na tomto bodu pracuje a bude ádn projednán na
ervnovém jednání zastupitelstva
Mgr. Pantlík (KS M) –vzít alespo tento bod na v domí, kdyžne o n m rozhodnout.
Starostka dala hlasovat o rozší eném programu jednání o p edložený materiál Mgr. Pantlíka.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 2
Starostka tedy vyzvala p ítomné k hlasování o p vodním, p edloženém programu jednání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3
Ani tohle nebylo schváleno a starostka uvádí, že je to patová situace, a tedy n který z len
navrhne co dál, jinak se bude muset zastupitelstvo pro dnešní den rozejít bez jednání.
Mgr. Pantlík (KS M) –hovo í ke starostce s tím, že i ona podávala materiál t sn p ed
jednáním. Nemusí se schválit, jen projednat, vzít na v domí.
Starostka se dotázala, zda má n kdo jiný návrh na dopln ní programu jednání.
Nikdo nem l žáden další návrh.
Starostka dala znovu hlasovat o rozší eném programu jednání v bodu r zné.
HLASOVÁNÍ: PRO: 5, PROTI: 6, ZDRŽEL SE: 1
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Op t nebylo p ijalo.
Starostka znovu apeluje na leny zastupitelstva, a n co navrhnou. Nikdo nic.
Starostka dala hlasovat k p vodnímu návrhu programu dnešního jednání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 4
vodní návrh programu jednání byl schválen.
Starostka p istoupila k navržení len do návrhové komise:
Ji í Hofman ( SSD)
Mgr. Pantlík (KS M)
Vyzvala p ítomné k jinému návrhu. Žáden jiný návrh nebyl podán.
Starostka vyzvala p ítomné k hlasování o návrhové komisi.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
Starostka p etla návrh na ur ení ov ovatel zápisu:
Ing. Ludmila Baranová (NEZÁVISLÍ)
Milan Kwaczek ( SSD)
Vyzvala p ítomné leny zastupitelstva obce k jinému návrhu. Žáden nebyl.
Starostka požádala p ítomné o hlasování.
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
2. Prodej pozemku parc. . 2375/8 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
K bodu hovo í starostka dle p ipraveného materiálu. Uvádí, že o tomto pozemku se hovo ilo i
na minulém jednání a osv tluje znovu situaci s polohou a využitím pozemku, kdy jde o svah a
uvádí rozlohu pozemku. Kraj chce na tomto pozemku postavit protihlukové st ny. Byl
zve ejn n zám r prodeje, kdy byla podána pouze jedna nabídka, krajského ú adu, který zaslal
i návrh kupní smlouvy. Objas uje, že je to dar editelství silnic a dálnic. Uvádí istý zisk pro
obec 167.000,- K . Rada obce doporu uje prodat.
Vyzvala p ítomné k dotaz m a p ipomínkám.
M. Novák (KDU- SL) –v návrhu smlouvy není specifikováno, do kdy má být ástka splatná.
Žádné datum a sankce za nedodržení.
Starostka uvádí, že je to pouze návrh smlouvy, p ípadné sankce a další dopln ní se mohou
zapracovat.
Mgr. Pantlík (KS M) –m lo by se ve smlouv uvést p esn jaké sankce.
J. Hofman ( SSD) –za každý zapo atý den po splatnosti.
Starostka uvádí, že doplní sankci v usnesení.
M. Kwaczek ( SSD) –upozor uje z ejm na p eklep, v ástce za da .
Starostka –ano, opraví se.
Žádné další p ipomínky nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Pan Hofman te návrh usnesení.
Starostka vyzvala p ítomné leny o hlasování k p tenému návrhu usnesení.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3. Dodatek smlouvy se Státním fondem životního prost edí R
K bodu hovo ila starostka. Uvedla souvislosti dle p ipraveného materiálu.
Uvádí p edm t a výši dotace + napojení 50 % všech p ípojek z projektu. Cožje 39 p ípojek.
Také uvádí, že letos se má podat ZVA k této dotaci, ale bohužel p ípojek je jen 32. Hrozí
vrácení dotace. Podali jsme jižžádost na Státní fond životního prost edí o prodloužení podání
ZVA do únoru 2008. Bylo nám vyhov no.
K dnešnímu dni je 34 p ípojek, zbývá ješt 5 a doufá, že se minimální po et p ípojek zajistí.
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Zve ejní se ve Zpravodaji a snad to vyjde.
Vyzvala p ítomné leny zastupitelstva obce k vyjád ení názor , p ipomínek a dotaz .
J. Hofman ( SSD) –byla n jaká smlouva o smlouv budoucí k napojení?
Starostka odpovídá, že byla sepisována smlouva na ástku 5.000,- K s tím, že v p ípad
nenapojení se, ástka propadá. D lal se pr zkum realizovatelnosti.
Místostarosta –tohle se p ipravovalo v dob , kdy situace s plynem byla jiná. Došlo ke
zdražení.
M. Novák (KDU- SL) –obec má ástku vracet?
Starostka –ano, zádržné ve výši 235.000,- K .
M. Novák (KDU- SL) –kdyžnebude napojeno 50%, tak co?
Starostka –vrátíme dotaci.
Ing. Gryžbo (KDU- SL) –vracet se bude pouze dotace, nem la by být žádná sankce.
J. B ezina (NEZÁVISLÍ) –termín únor 2008 stanovili oni?
Starostka uvádí, že obec m že odložit ZVA jen o jeden rok. Te užvíce prodloužit nelze.
M. Novák (KDU- SL) - rada obce m že ud lat kampa ve Zpravodaji, ale rad ji by
investoval peníze na z ízení p ípojek. Ur it lepší v c, nežpak vracet celou dotaci.
Starostka –i to by bylo ešení.
MVDr. Zmuda (NEZÁVISLÍ) –nejprve by se m lo zjistit, kdo bude plyn využívat a
poskytnout takovému ob anu t eba bezúro nou p ku, kterou by obci splácel.
M. Hofman ( SSD) –zeptal by se poslance k ekologické reform . Má se zdražit pevné
palivo, plyn ne. Zjistit to.
Mgr. Pantlík (KS M) –kdy bylo žádáno o odložení ZVA?
Starostka uvádí, že do konce února 2007 m l být termín.
Starostka vyzvala k dalším dotaz m.
Žáden dotaz nebyl vznesen.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání.
Je ten návrh usnesení.
Starostka vyzývá leny zastupitelstva obce k hlasování k p tenému návrhu usnesení.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12 , PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4. R zné
V bodu r zné nebyl schválen žádný p ísp vek.
5. Zpráva návrhové komise
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p edložení zprávy.
Návrhová komise deklaruje, že všechna ustanovení byla tena a platn schválena v pr
jednání. Hlasovalo se jednotliv , není t eba více opakovat.

hu

6. Diskuse
Starostka dala prostor len m zastupitelstva obce k p ísp vk m do diskuse.
Mgr. Pantlík (KS M) –podklady k jednání ví, že dal pozd . Jedná se o to, že obec dostala ke
schválení darovací smlouvy. Byly výhrady zastupitel a uvádí, jaké výhrady to byly. Smlouva
vzhledem k p ipomínkám nebyla schválena. Pozd ji jednal na editelství silnic a dálnic a
zjistil, že obec nedala žádné p ipomínky k dané smlouv . Ví, že editelství silnic a dálnic
zašle obci nájemní smlouvu a fakturu na 50.000,- K za nájem. Jen jsem cht l, aby obec
nep išla o t ch 50.000,- K , a vy se tady vzpouzíte, že jsem nep edložil materiál 7 dní
edem.
Starostka –p ekvapuje m , že jste nev l o smlouvách. Zastupitelstvo jižprojednávalo a vy
jste byl p ítomen.
Mgr. Pantlík (KS M) –pro jsme to neprojednávali v b eznu znovu?
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Starostka - investi ní komise m la vypracovat k tomu zprávu. Nestihli to.
Mgr. Pantlík (KS M) –pro to projednávala investi ní komise, pro ne právník?
Starostka –pracuje se na tom a p ipravují se podklady. Na jednání v ervnu bude p edloženo.
Starostka uvádí, že jednala s paní Pochylovou , dostala ode m e-mail a mluvila jsem s ni i
telefonicky.
Mgr. Pantlík (KS M) –žádám, a tento m j materiál je p idám k p ipravovanému materiálu.
Starostka –bude.
Mgr. Zmuda (NEZÁVISLÍ) –hovo í o nájmu, jen a editelství silnic a dálnic schválí, tak
jak se ujedná.
Starostka –zpracuje právník.
J. B ezina (NEZÁVISLÍ) –má dotaz v jakém stádiu je žádost o prominutí a pose kání?
Starostka –stále ekáme, oficiáln není nic známo.
J.B ezina (NEZÁVISLÍ) –letos se to ur it n jak vy eší?
Starostka –ano, asi do m síce.
M. Kwaczek ( SSD) –ohledn kanalizace –uvádí problém se zápisy rady obce, n kdy nelze
bec zjistit a posoudit, co tím bylo myšleno, jsou strohé, nic ne íkající. Nap íklad bod . 16 –
smlouva s krajským ú adem, pro se schvalovalo znovu, kdyžjižjednou schválilo
zastupitelstvo.
Starostka –schvalovala se pouze textace smlouvy.
M. Kwaczek ( SSD) –ze zápisu to není z ejmé. Stejn je to i o odkupu pozemk , zn ní
usnesení je špatn formulováno, nehovo í se o obsahu kupní smlouvy.
Starostka –dob e provede se revokace, máte pravdu.
J. Hofman ( SSD) –obec by m la zjistit, kdo odebírá vodu v obci z hydrant . N kolikrát
jsem jižvid l, že cisterny erpají vodu p ed Sypkou.
Starosta odpovídá, že jsme upozornili vodárny na tyto odb ry, ti nás ujistili, že mají smlouvu
k odb ru, která se vztahuje k výstavb Pr myslové zóny Nošovice a rozvozem zeminy. U
každé cisterny mají vodom r a m í odebrané množství.
Mgr. Pantlík (KS M) –rada obce v zápise souhlasí se zamítnutím investi ní komise ohledn
zbudování chodníku v lokalit na Pazdernou. M žeme dostat vyjád ení investi ní komise,
zajímal by m d vod zamítnutí.
Starosta –zápisy investi ní komise, tak jako všech komisí, jsou k nahlédnutí na obci.
Mgr. Pantlík (KS M) –zajímá se o pozemky, které využívá nejmenovaná firma. Je užívání
oprávn né?
Starostka odpovídá, že pan Matera, jako len finan ního výboru upozornil na pozemky, které
využívá firma. Rada obce má zpracovat zám r prodeje tohoto pozemku.
M. Kwaczek ( SSD) –výsledek auditu jižobec má, bude p edložen na ervnovém jednání
zastupitelstva?
Starostka –ano.
Ze strany len zastupitelstva nebyly žádné další dotazy ani podn ty a tak starostka dala
prostor ob an m obce k dotaz m.
p. Goliáš–chodníky jsou v hrozném stavu. Je to ostuda. Jižn kolikrát zde bylo
eno, že se
budou opravovat, ale nic se ned je. Dlaždice jsou rozbité, viklají se a p i ch zi se
nadzvedávají, zakopává se o n . Je to opravdu hrozné.
Starostka –o chodnících se hovo ilo, ale musí se nejprve zpracovat kanalizace, aby se pak
znovu nemuselo do chodník zasahovat. Letos se dal zpracovat návrh na opravu chodník a
ten se pak posoudí s financemi obce.
p. Dulava –má stejný názor jako p. Goliáš. Vyjad uje se dále k doprav , která se zvyšuje,
nedodržuje se rychlost v obci a policie pro to ned lá nic, a to vidí.
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Starostka –n kolikrát kontaktovala policii, neví co víc má ud lat, aby Policie R pracovala
v obci jak má.
p. Ju icová –vrací se op t, jako na každém jednání zastupitelstva, k žádosti ob an v lokalit
na Pazdernou o vybudování chodníku. íká, že problém se táhne od podzimu 2004. Psali
žádost na Správu silnic o svodidla, ta se namontovala a tím jim byl znemožn n p ístup. te
zné zápisy z jednání a znovu hovo í o celé situaci, kterou údajn zp sobil soused ing.
Kocych.
Starostka zastavuje paní Ju icovou s tím, že na každém jednání tyto zápisy te a neustále si
st žuje na souseda. I ostatní lenové zastupitelstva se ohrazují a vyzývají, a uvede konkrétní
ci a požadavky.
p. Ju icová –vy ítá nebezpe né situace, které se staly v dané lokalit . Je tam nebezpe í a není
to v po ádku. M li byste jednat ve prosp ch ob an obce ne jen pro jednoho.
MVDr. Zmuda – lenové zastupitelstva nemohou užívat nahrávacího za ízení a ob ané
mohou?
Starostka uvádí, že ví, že paní Pantlíková jednání nahrává a nesouhlasí s tímto nahráváním,
tak jak v úvodu žádala Mgr. Pantlíka, aby vypnul nahrávací za ízení, ten je pak p edal matce.
p. Moskvová –upozornila na stojící kamion p ímo na rozcestí u Janulka. Pro tam stojí v tak
nep ehledném míst a pro v bec jezdí po tak úzké cest kolem školky? Není tam místo, auta
se vyhýbají a najížd jí na chodníky, které se ni í. M la by se tam umístit zna ka se zákazem
vjezdu pro t žká vozidla.
Starostka –radí jen, že je t eba v takovém p ípad zavolat Policii R, pozna it si SPZ
kamionu a nahlásit to.
p. Dulava –2,5 m a musí se tam ješt vejít auto, takže 3,5 m.
p. B ezina –ošet it vyhláškou obce.
Starosta –tohle upravuje zákon, vyhláška by nic nevy ešila, zákon je nad azen vyhlášce. Tam
že zasáhnout jen Policie R.
p. Pantlíková –na obecních cestách m že vyhláška ošet it omezení provozu, zda tam mohou
jezdit nebo nemohou.
Starostka –to se již ešilo.
p. Pantlíková –žádali, aby silnice k základní škole byla ozna ena jako obytná zóna, v ní je
povolena 30 km rychlost. Znovu bych navrhla se k tomu vrátit.
p. Pantlíková –má dotaz, zda byl ing. Kocych pokutován za zne išt ní ve ejného
prostranství?
Starostka –vidí to jako sousedský spor. Je zde tvrzení proti tvrzení, jelikožing. Kocych toto
jednání pop el.
p. Pantlíková –chci leny zastupitelstva požádat o podporu ve v ci odstran ní mýtné brány po
dobu výstavby zóny v Nošovicích, po ministerstvu dopravy.
Ing. Baranová –myslím, že výjimky se neud lují.
Starostka –dopis napíšeme.
p. Ju icová –chce reagovat na vyjád ení paní starostky, že je na omylu, pokud si myslí, že jde
o sousedský spor Ju icová versus Kocych. Není tomu tak. To co tady íká je pravdivé.
p. Novák –na každém zastupitelstvu se o tomto sporu Ju icová - Kocych mluví. Je to špatná
práce investi ní komise? A tedy p edloží jasný požadavek a úkol, my jej schválíme a
uzav eme celou v c, ale ne že na každém jednání zastupitelstva budeme neustále o tomto
mluvit a slyšet dokola tení zápis a p íslib .
Starostka –ano na ervnovém jednání se p edloží, projedná a celá v c se definitivn uzav e.
7. Záv r
Starostka pod kovala p ítomným len m zastupitelstva obce i ob an m za ú ast. Pop ála
kný zbytek dne a ukon ila jednání v 18.15 hodin.
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Zapsala: Marcela Krestová

Alice Tancerová
starosta obce

Ov ili:
Ing. Ludmila Baranová
datum

Milan Kwaczek
datum
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