Zápis z 27. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 16.12.2009
Program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise a ur ení ov ovatel zápisu
2. Rozpo tové provizorium
3. Rozpo tové opat ení . 7/2009
4. Sm rnice k DPH
5. Finan ní dary len m komisí a výbor za rok 2009
6. Kupní smlouva – prodej plynárenského za ízení
7.
zné
8. Zpráva návrhové komise
9. Diskuse
10. Záv r
1. Zahájení
Starostka zahájila jednání v 16.05 hodin v zasedací místnosti . 18, v 1. poschodí budovy
Obecního ú adu Dobrá.
ítomno: 10 len zastupitelstva obce
Omluven: J.Mališ, J. Tesar ík
Nep ítomen: Ka ok, B rger, Ing. Kielar
Starostka konstatuje, že Zastupitelstvo obce Dobrá je usnášeníschopné.
Starostka uvádí, že zápis z minulého jednání byl ov en bez p ipomínek.
te návrh programu dnešního jednání a dopl uje do bodu r zné o Zprávu z výb rového ízení
na zhotovitele „Dobrá-splašková kanalizace“, Dodatek s SAD, Zápis z jednání finan ního
výboru a schválení sponzorského daru pro ZŠ Dobrá.
Vyzývá k dalšímu dopln ní. Žádné.
Dává hlasovat o p teném programu jednání: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
K jednání se dostavil v 16.10 hodin pan B rger.
Starostka navrhla na leny návrhové komise: MUDr. Hankeovou (Nezavislí) a
Ji ího Hofmana ( SSD)
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden.
Dala o p teném hlasovat: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
Starostka navrhla na ov ovatele zápisu: Radima B rgra (KS M) a
MVDr. Kamila Zmudu (Nezávislí)
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden.
Dala o p teném návrhu hlasovat: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
2. Rozpo tové provizorium
Starostka p edala slovo Ing. Baranové, p edsedkyni finan ního výboru, která uvádí, že do
doby schválení rozpo tu na rok 2010 je nutné schválit rozpo tové provizorium, které umožní
obci financovat provoz sv j a všech p ísp vkových organizací. Je zde omezení v erpání
jednotlivých položek a to do výše maximáln 1/12 schválených výdaj pro rok 2009.
Vyzvala k p ipomínkám:
J. Hofman ( SSD) – je znám propad p íjm .
Ing. Baranová – to bude v dalším bod o rozpo tovém opat ení.
Žádné další dotazy.

Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Je ten návrh – schvaluje.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
3. Rozpo tové opat ení . 7/2009
Starostka p edala op t slovo Ing. Baranové, p edsedkyni finan ního výboru a paní Kolkové
z finan ního odboru. Ing. Baranová objas uje, že rozpo tové opat ení bylo p edloženo až
dnes p ed jednáním, aby bylo aktuální a rozebírá položky v rozpo tovém opat ení. Uvádí
propad p íjmu ve výši 1,8 mil. K celkem je to pak za rok 2009 2,8 mil K .
Vyzvala k dotaz m:
Mgr. Pantlík (KS M) – p ísp vek z regionální rady nebyl ješt zaplacen?
Starostka – 1. splátka byla a zbytek bude v roce 2010.
p. Kolková, ú etní – je to asi 9 mil. K .
J. B ezina (Nezávislí) - budovy, stavby v tom je zahrnutý sb rný dv r?
p. Kolková, ú etní – ne, je to turistický informa ní systém.
Žádné další dotazy nebyly vzneseny, starostka tedy vyzvala návrhovou komisi k p tení
návrhu usnesení.
Je ten návrh – schvaluje.
Starostka dala o tomto hlasovat: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4. Sm rnice k DPH
Starostka p edala slovo ing. Baranové a paní Kolkové, vedoucí finan ního odboru.
Ing. Baranová uvádí, že sm rnici vypracovala da ová poradkyn obce a upravuje postup obce
k zajišt ní napln ní zákona o DPH . 235/2004 Sb., kterým se budeme od 1.1.2010 ídit. Je to
sm rnice k odpis m a jde ist o ú etní v c.
Starostka vyzvala k dotaz m:
M. Kwaczek ( SSD) – pro je ve sm rnici uvedena položka neuplatn ní odpo tu za vydání
na telefony, automobily nap .
p. Kolková, ú etní – da by byla nízká. Odvádí se z ekonomické innosti – služby, na rozvoz
ob
nap . U telefon by se po ítalo jen za to, co platí zam stnanci obci. Byla by to malá
ástka.
M. Kwaczek ( SSD) – myslím, že i 1 000 K za m síc se za rok navýší.
p. Kolková, ú etní – my budeme platit jen procento, které ud lá jist ne 500,- K . Zatím není
známo kolik to procento bude.
Starostka – da ová poradkyn m la veškeré podklady a na základ nich vypracovala sm rnici.
Jist by nenavrhla n co, co by obec poškozovalo.
p. Kolková, ú etní – sm rnice byla konzultována i s Magistrátem ve F-M, je to tak i u nich.
J. B ezina (Nezávislí) – m že se tato sm rnice za rok, po zkušenostech, zm nit?
Starostka – ano m že. A kdykoliv se zm ní kterákoliv sazba uvedená ve sm rnici, tak i
samotná sm rnice se musí aktualizovat a upravit.
p. Kwaczek ( SSD) – bude platit od 1.1.2010, m že se zp tn uplatnit za rok 2009.
p. Kolková, ú etní – pro ekonomickou innost a u v cí velké hodnoty, ne na nákup t eba
kopírky nebo tiskárny.
Starostka – když da ová poradkyn vyhodnotí, že odpo et bude u n eho vhodný, tak se jist
uplatní.
Žádné další dotazy. Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Je ten návrh – schvaluje.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

5. Finan ní dary len m komisí a výbor za rok 2009
Starostka uvádí, že ástky dar navrhli p edsedové jednotlivých komisí a výbor a jsou
ehledn zpracovány v tabulce, která byla sou ástí rozeslaných materiál k dnešnímu
jednání. Vyzývá k dotaz m a p ipomínkám: žádné.
Starostka tedy vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Je ten návrh – schvaluje.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
K jednání se dostavil Ing. Kielar v 16.30 hodin.
6. Kupní smlouva – prodej plynárenského za ízení
Starostka uvádí, že se o tomto jednalo již minule a zastupitelstvo požadovalo dopln ní
smlouvy o zm nu textace v ásti úhrady o p ipsání finan ní ástky na ú et obce a o sankce za
pozdní úhradu. Uvádí, že v požadavku vlastnictví nám nebylo vyhov no, nebo dnem podpisu
kupní smlouvy veškeré opravy a ostatní innosti spadají na vrub kupujícího, jinak by tyto
musela hradit obec. Nejsou žádné negativní zkušenosti, že by plynárny ástku neuhradili.
Starostka vyzvala k dotaz m:
M. Kwaczek ( SSD) – penále z dlužné ástky by m lo být vyšší než nap íklad p ka
v bance, aby m lo n jaký význam. 0,01 je zanedbatelné, banka má 6%.
Starostka – takhle p išel návrh z plynáren.
M. Kwaczek ( SSD) – kdybych psal smlouvu také bych to tak napsal a doufal, že na to druhá
strana sko í. Navrhuje alespo 0,03 %.
K jednání se dostavil pan Ka ok v 16.35 hodin.
M. Kwaczek ( SSD) – p evod vlastnictví nastane, ale obec by mohla na katastru nechat
plombu do doby úplné platby, a má obec n jakou pojistku. 5 let splatnost platby je dlouhá
doba, co když spole nost zanikne.
Starostka – plynárenské za ízení nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, žádnou plombu
nikde nem žeme uplatnit. Materiály jste dostali v termínu p ed jednáním, pro až te mi
íkáte tuhle p ipomínku? Mohlo se už projednat a dnes vám sd lit výsledek a schválit tento
bod jednání. Tak ho mám znovu odložit? Pro v c, která už mohla být vy ešená? Navíc
v situaci, kdy máme schválit i výstavbu kanalizace?
Mgr. Pantlík (KS M) – výstavba kanalizace bude v lednu?
Starostka – výb rové ízení se musí n jak rozhodnout. Tento bod máte už podruhé na stole ke
schválení, eno k této v ci bylo vše. Záleží na zastupitelstvu, jak rozhodne.
J. Hofman ( SSD) – má takovou úvahu o tom, že by zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo
s tím, že v usnesení pov íme starostku pokusit se p ed podpisem dojednat procento penále, je
to sch dné ešení?
Starostka – já se tomu nebráním, ale když se nedohodneme, tak se podepisuje smlouva takto
edložená. Dáme formulaci do usnesení.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení upraveného návrhu usnesení.
Je ten návrh – schvaluje a pov uje starostu.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
7. R zné
7.1. Sm rnice pro odepisování dlouhodobého majetku
Starostka p edala slovo paní Kolkové, ú etní obce, a Ing. Baranové, která uvádí, že jde o
vytvo ení základních podmínek pro ú tování odpis obce i p ísp vkových organizací, které

ly doposud majetek ve výp ce. Jde o to sjednotit odpisy majetku, který bude obec
odepisovat od roku 2011, ale základní a mate ská škola již te .
Starostka vyzvala k dotaz m:
M. Kwaczek ( SSD) – pro je doba odpis tak dlouhá?
p. Kolková, ú etní – aby odpisy byly co nejnižší, ím déle se odepisuje, tím je ástka menší.
Chystala to da ová poradkyn paní Koloni ná, ur it cht la, aby odpisy byly co nejnižší.
M. Kwaczek ( SSD) – jde p ece o to, odepsat co nejd íve, to vám ekne každý.
p. Kolková, ú etní – na odpisy musí obec dát p ísp vkovým organizacím peníze, je to
finan ní operace, ím mén odepíšou, tím mén obec zaplatí.
Starostka – musíme uplatnit odpisy.
p. Kolková, ú etní – poskytnout finance na odpisy obec musí, zastupitelstvo m že rozhodnout
o vrácení financí, jde pak jen o ú etní operaci a fyzicky se finance neposkytnou.
J. Hofman ( SSD) – odepisuje staré v ci, tak dlouhá doba asi není adekvátní.
Starostka – ekonomicky da ov výhodné pro obec – tak jsme vznesli požadavek na da ovou
poradkyni a ta na základ toho vypracovala tuto sm rnici.
J. B ezina (Nezávislí) – co když dnes neschválíme?
p.Kolková, ú etní – p ipravuje se rozpo et, do kterého by m ly být zapracovány i tyto
finance. Pokud v rozpo tu nebudou, neposkytnou se p ísp vkovým organizacím ástky na
odpisy.
Ing. Baranová (Nezávislí) – nechme rok b žet a pak uvidíme, zda je to reálné.
Ing. Kielar (KDU- SL) – jednorázov p id lit finance v rozpo tu a neblokovat dlouhodob .
MUDr. Hankeová (Nezávislí) – v dob krize, když p íjmy klesají, není asi moc vhodné
odepisovat vyšší ástky.
Starostka navrhuje stáhnout bod z jednání.
Starostka dala o tom hlasovat: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
7.2. Zpráva o výsledku výb rového ízení na zhotovitele „Dobrá – rozší ení
splaškové kanalizace“
Starostka uvádí kolik bylo doru ených nabídek, ceny zhruba odpovídaly a nejnižší nabídku
podala firma Lesostavby. Rozdíly byl snad jen v délce realizace stavby.
Je zde ovšem problém že ízení nelze zrušit, musí se dále n jak rozhodnout. Po prodeji plynu
a použití ásti rezervy máme n jakých 40 mil. K . Je možnost bu zúžit zakázku do 40
mil.K a dohodnout se tak z dodavatelskou firmou a v dob realizace pak uvidíme, zda nám
finance posta í na celou zakázku, pak by se dostav lo, nebo druhá varianta je žádat o dotaci
SFŽP, kdy si myslí, že to není dobrá volba, jelikož je zde riziko, že nedosáhneme pot ebného
množství napojení a obec by m la vysoký podíl financí na stavb . Dále informuje o prodeji
za ízení SmVaK , pak by finance byly. Také se m že smlouva podepsat jak je a najít n kde
peníze pro celou realizaci stavby, je zde ovšem další aspekt, a to, že výstavba je v místech
stávajících ád , které jsou staré, mnohdy nezmapované a projekt negarantuje posun nového
ádu o n kolik metr , nevíme p esn . Navíc stavba se nachází v centru obce, to projekt také
ne eší, jist budou n jaké práce navíc. Pokud zúžíme projekt m žeme n jak stavbu
ovliv ovat.
Starostka vyzvala k dotaz m:
Mgr. Pantlík (KS M) – platby za výstavbu budou ve splátkách za prodej plynárenského
za ízení?
Starostka – uvádí splátky do roku 2013
Mgr. Pantlík (KS M) – dotace ze SFŽP, v p ípad že nebude 100% napojení, vracíme SFŽP
vše nebo jen n jaké procento z ástky?
Starostka – je to porušení rozpo tové kázn a to se dop edu neví, kolik nám SFŽP vym í.

Ing. Baranová (Nezávislí) – nejde jen o penále, ale o vrácení dotace a o porušení rozpo tové
kázn .
Mgr. Pantlík (KS M) – m li bychom n jak donutit k napojení, t eba poskytnout bezúro nou
ku, n kdo t eba jen nemá finance na zbudování p ípojky.
Ing. Baranová (Nezávislí) – nedonutíte lidi k napojení. To už tady bylo a neosv ilo se.
Starostka – vždy už u sepisování smluv o smlouvách budoucích o napojení na II.stavbu
kanalizace 20% lidí odmítlo v bec podepsat tuhle p edb žnou smlouvu. Jak je donutíte?
J. Hofman ( SSD) – postavit z vlastních pen z. Napojení není jen v cí obce, ale i SmVaK,
ten kdo se napojí musí platit sto né. Také zákon uvádí, že pokud je kanalizace zbudována, tak
ob ané mají povinnost napojení. Kontrolovat napojení.
Starostka – SmVaK m že dát podn t magistrátu k prov ení stavu napojenosti, ale obec tohle
nem že d lat. Navrhuje zúžit p edm t zakázky a jednat se zhotovitelem.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Starosta vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Je ten návrh – bere na v domí a pov uje radu obce + náklady do 40 mil.K
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 4
7.3. Dodatek . 1 ke smlouv s SAD a.s. Frýdek-Místek
Starostka uvádí dle p edloženého materiálu s tím, že v dodatku bylo dopln no zvýšení i
snížení náklad a výpov písemnou formou ve lh
dvou m síc a po átek výpov dní lh ty
od prvního dne následujícího m síce. Tohle bylo dopln no dle požadavk z minulého
zasedání zastupitelstva.
Dotazy: žádné.
Starostka vyzvala návrhovou komisi o p tení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Je ten návrh – schvaluje.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
7.4. Zápis . 4/2009 z jednání finan ního výboru ze dne 14.12.2009
Starostka p edala slovo Ing. Baranové, p edsedkyni finan ního výboru, aby podala vysv tlení.
Ing. Baranová uvádí, že rozpo et obce se bude schvalovat v lednu, a proto se výbor zabýval
ástkami pro jednotlivé zájmové organizace. Uvádí, že požadovali dopln ní žádostí o po et
len s trvalým pobytem v Dobré a o po ty d tí. Podle tabulky uvádí jednotlivé ástky, pro
byly u n kterých poníženy a vyzývá k dotaz m:
MVDr. Zmuda (Nezávislí) – uvádí, že finance cht jí použít na k ídlatku, která se likvidovala
již letos a bude se muset post ik ješt opakovat, aby se zjistilo, jestli byl ú inný.
Ing. Baranová – dali jsme stejnou ástku na k ídlatku, pokud bude náklad vyšší, pak jedin
ešit rozpo tovým opat ením.
Starostka – co doporu uje finan ní výbor je hezké, ale až se bude sestavovat rozpo et, tak se
uvidí, kolik financí bude. Asi budou ástky ješt poníženy.
Ing. Baranová – když se podíváte do rozpo tu na letošní rok, spolk m se dal tém milion,
což není zanedbatelná ástka.
R. K ižák (Nezávislí) – m li fotbalisté rozd leno, co kterému oddílu p ijde?
Ing. Baranová – ano m li to rozepsané a ástka byla doporu ená.
Mgr. Pantlík (KS M) – dotaz na oddíl stolního tenisu.
Ing. Baranová – p ísp vek ponížen z d vodu, že v oddíle nejsou d ti a hodn len je z okolí.
ísp vek pokryje alespo pronájem t locvi ny.
Mgr. Pantlík (KS M) – dotaz na JUDO.
Ing. Baranová – žádali na dopravné a žín nky, z ásti podpo íme, mají 59 d tí z Dobré.
Mgr. Pantlík (KS M) – dotaz na leteckomodelá ský klub.
Ing. Baranová – ponížili požadavek, jen pár len z Dobré a minimum d tí navšt vuje klub.

R. K ižák (Nezávislí) – ty menší spolky by mohly p ejít pod aktivity sportovní komise, kdyby
li zájem, t eba kule ník.
Starostka – dotaz na BHC, cht li po ádat n jaké celorepublikové klání, pro nemají
k doporu ení nic.
Ing. Baranová – zatím 9 len , a hlavn , nemají ješt vy ízenou registraci.
Mgr. Pantlík (KS M) – D tský klub – cht jí po ádat r zné akce pro d ti, které nenavšt vují
mate skou školku, cht li dotaci na elekt inu a další výdaje.
Ing. Baranová – dotazovala jsem se na klub a nemá ohlas. Na internetu jsem našla n jaké
hodiny, kdy má klub fungovat, ale ani jednou co jsem se tam byla podívat nebylo otev eno.
Mgr. Pantlík (KS M) – vše má fungovat na telefonické domluv .
Žádné další dotazy.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Je ten návrh – bere na v domí.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

7.5. Schválení sponzorského daru pro Základní školu Dobrá
Starostka uvádí výši daru za který škola nakoupila tabule s posuvným systémem.
Ing. Baranová (Nezávislí) – dopl uje, že dar poskytl Klub rodi a tabule se koupily 3, jelikož
i zakoupení jedné tabule je cena vysoká skoro 70.000,- K , ím více tabulí se koupí o to je
cena nižší.
Žádné dotazy.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Je ten návrh – schvaluje.
Starostka dala o p teném hlasovat: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
8. Revokace usnesení
Starostka se vrátila k bodu o Sm rnici pro odepisování dlouhodobého majetku, který byl
stažen z dnešního jednání, z d vodu informace paní Kolkové, ú etní, která sd lila, že je
pot eba schválit z d vodu zahrnutí finan ní ástky do p ipravovaného rozpo tu na p íští rok.
Ing. Baranová (Nezávislí) – uvádí, že se schválily nové z izovací listiny p ísp vkových
organizací a obec se tím zavázala k t mto odpis m. M lo by být upraveno sm rnicí podle
které se bude závazn postupovat.
M. Kwaczek ( SSD) – nelíbí se mu lh ty k odpisu. Nedovede si p edstavit pracovat na
po íta i 8 let, než bude odepsán z majetku.
Ing. Baranová (Nezávislí) – když bude nevyhovující vy adí se a zakoupí nový. Obec
rozhoduje o financích.
Starostka – sm rnici mají i na magistrátu a kraji a tam jsou myslím i právníci, kte í vše dali do
souladu se zákonem a v zájmu dobré správy.
Ing. Baranová (Nezávislí) – když životnost v cí bude d íve než se odepíše, pak je tady
likvida ní komise, která v c vy adí.
Místostarosta – te z tabulky o životnosti plynové kotelny 30 let. To bych cht l vid t
bezpe ný provoz po dobu 30 let.
Ing. Baranová (Nezávislí) – od toho je tady revizní technik, který d lá pravidelné kontroly a
jakmile zjistí, že stav kotelny je nevyhovující, napíše revizní zprávu o nevyhovujícím
provozu.
Starostka navrhuje hlasovat o revokaci a novému projednání.
Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 4
Starostka navrhuje hlasovat o schválení sm rnice.
Hlasování: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 5

9. Zpráva návrhové komise
Starostka vyzvala návrhovou komisi k zhodnocení jednání.
Návrhová komise sd luje, že k jednotlivým bod m se jednalo samostatn a o usneseních se
hlasovalo taktéž jednotliv po projednání daného bodu. P ijatá usnesení byla tena p ed
hlasováním, není pot eba je opakovat, jsou platná.
10. Diskuse
Starostka vyzvala leny zastupitelstva k podn m do diskuse:
Místostarosta – informuje, že projednávání zm ny Územního plánu obce Dobrá . 4 je ve fázi
kone ných úprav, kdy v lednu 2010 bude tento materiál p edložen ke schválení. Bohužel je
rozm rn jší a proto všechny leny zastupitelstva tímto vyzývá, kdo bude mít zájem se s tímto
seznámit, a p ijde na ú ad a nahlédne do návrhu územního plánu, který bude p ipraven tady
v zasedací místnosti . 18 i s mapovou ástí. Je vyv šen i na internetových stránkách obce
v odkazu – Ostatní dokumenty.
Mgr. Pantlík (KS M) – po ítá ÚP s h bitovem v lokalit za p. Mará kem – nebo zóna
bydlení. H bitov v plánu nezrušili.
Starostka – na h bitovu netrváme.
Mgr. Pantlík (KS M) – nelogické v ci by m ly být z územního plánu odstran ny.
Starostka – ano vše bude projednáno, seznamte se s plánem a diskutovat ur it na jeho novou
podobou budeme v lednu na jednání.
Žádné další dotazy a podn ty nebyly vzneseny.
Starostka sd luje, že z ob an není dnes p ítomen nikdo.
11. Záv r
Starostka pod kovala všem za ú ast a ukon ila jednání v 18.00 hodin.

Zapsala: Marcela Krestová

Bc. Alice Tancerová
starosta obce
Ov ili: Radim B rger, dne

MVDr. Kamil Zmuda, dne

USNESENÍ
z 27. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 16.12.2009
v 16.00 hodin v budov Obecního ú adu Dobrá
- zasedací místnost . 18, 1. poschodí
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. volí
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)
Ji í Hofman ( SSD)
1.2. ur uje
ov ovatele zápisu: Radim B rger (KS M)
MVDr. Kamil Zmuda (Nezávislí)
2. Rozpo tové provizorium
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. s ch v a l u j e
pro hospoda ení obce Dobrá od 1. ledna 2010 rozpo tové provizorium s omezeným
erpáním jednotlivých rozpo tových kapitol maximáln do výše 1/12 dle schválených
výdaj pro rok 2009 v kone né podob , a to vždy pro jeden kalendá ní m síc
3. Rozpo tové opat ení . 7/2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
Rozpo tové opat ení . 7/2009 s ponížením p íjm o 4 371,5 tisíc K a ponížení
výdaj o 2 992,5 tisíc K . P evod z rezervy iní 1 379,- tisíc K
4. Sm rnice k DPH
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
Sm rnici pro uplat ování zákona o DPH
5. Finan ní dary len m komisí a výbor za rok 2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s ch v a l u j e
finan ní dary len m komisí a výbor , kte í nejsou sou asn leny Zastupitelstva obce
Dobrá za rok 2009, dle návrhu jednotlivých p edsed v p edložené výši dle p ílohy . 1
(tabulka)
6. Kupní smlouva – prodej plynárenského za ízení
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
uzav ení Kupní smlouvy . 1 – 20 – 153/09 DMS 1309000491 s SMP Net s.r.o.,

Plynární 420/3, Ostrava, I 27768961
6.2. p o v
uje
starostu pokusit se, p ed podpisem smluv, dojednat zvýšení úrok z prodlení na 0,03
7. R zné
7.1. Sm rnice pro odepisování dlouhodobého majetku
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1.1. s t a h u j e
Sm rnici pro odepisování dlouhodobého majetku obce Dobrá z jednání
7.2. Zpráva o výsledku výb rového ízení na zhotovitele „Dobrá – rozší ení splaškové
kanalizace
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.2.1. b e r e n a v d o m í
zprávu o výsledku výb rového ízení na zhotovitele akce „Dobrá – rozší ení
splaškové kanalizace“
7.2.2. p o v
uje
Radu obce Dobrá, aby jako zadavatel rozhodla o po adí nabídek dle Zprávy o
posouzení a hodnocení nabídek
a
starostu jednáním s výhercem; celkové náklady stavby v etn DPH cca 40 mil.K
7.3. Dodatek . 1 ke Smlouv s SAD Frýdek-Místek a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.3.1. s ch v a l u j e
Dodatek .1 Smlouvy o závazku ve ejné služby ve ve ejné linkové doprav
k zajišt ní ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dobrá s SAD FrýdekMístek a.s., Politických ob tí 2238, Frýdek-Místek, I 45192073
7.3.2. p o v
uje
starostu podpisem Dodatku . 1
7.4. Zápis .4/2009 z jednání finan ního výboru ze dne 14.12.2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.4.1. b e r e n a v d o m í
Zápis . 4/2009 z jednání finan ního výboru konaného dne 14.12.2009
7.5. Schválení sponzorského daru pro ZŠ Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.5.1. s ch v a l u j e
p ijetí sponzorského daru pro Základní školu Dobrá v celkové výši 103.207,50
K a to ve form majetku
- DHM do 40.000,- K
98.984,50 K
- ODHM do 3.000,- K
4.223,- K
a to od Klubu rodi p i Základní škole Dobrá

8. Revokace k bodu jednání 7.1. – Sm rnice pro odepisování dlouhodobého majetku
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
znovu projednat bod . 7.1. Sm rnici pro odepisování dlouhodobého majetku
8.2. s ch v a l u j e
revokaci bobu usnesení z 27. jednání Zastupitelstva obce Dobrá . 7.1. Sm rnice
pro odepisování dlouhodobého majetku
8.3. s ch v a l u j e
Sm rnici pro odepisování dlouhodobého majetku

Bc. Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta

