Zápis z 29. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 26.4.2010
Program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise a ur ení ov ovatel zápisu
2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Investi ní dotace z rozpo tu MSK na akci „Rekonstrukce a p ístavba budovy .p. 31“
4. Žádosti o rozd lení hospodá ského výsledku p.o. obce Dobrá
5. Rozpo tové opat ení . 1
6. Odpisový plán Základní a Mate ské školy Dobrá
7. Rozpo et SOPM na rok 2010
8. Dodatek . 2 Smlouvy o závazku ve ejné služby s SAD Frýdek-Místek
9. Nabídka prodeje ásti pozemku parc. . 1009 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
10. Nabídka prodeje pozemk parc. . 2264/1 a 2373/5
11. Záv re ný ú et obce Dobrá za rok 2009
12. zné – Zápis z jednání Finan ního výboru
- Smlouva ROP „Revitalizace ve ejného prostranství – park v Dobré“
13. Zpráva návrhové komise
14. Diskuse
15. Záv r

1. Zahájení
Jednání zahájila starostka obce Dobrá Bc. Alice Tancerová v 16.05 hodin v budov Obecního
adu Dobrá, 1. poschodí, zasedací místnosti . 18.
ivítala p ítomné a p epo tem zjistila, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
ítomno: 12 len Zastupitelstva obce Dobrá
Omluven: Jan Mališ.
Nep ítomen: Ji í Tesar ík, Radim Bürger.
Starostka sd luje, že zápis z minulého jednání byl ov en bez p ipomínek, má n kdo nyní
ipomínku. Nikdo.
istoupila tedy k programu dnešního jednání, te p ipravený program. Vyzývá k dopln ní.
Nikdo nežádá dopln ní
p. Hofman ( SSD) - dotaz, zda se bude ješt konat zastupitelstvo v termínu 85 dn p ed
volbami do zastupitelstva obce, jelikož se musí schválit po et len nového zastupitelstva.
Starostka - lh tu dodržíme a jist se zastupitelstvo ješt sejde, nejpozd ji v ervenci.
Starostka dala hlasovat o programu jednání: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Starostka navrhla leny návrhové komise: Mgr. Vít zslav Pantlík (KS M)
Milan Kwaczek ( SSD)
Jiný návrh nebyl vznesen.
Hlasování pro tento návrh: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
V 16.10 hodin se na jednání dostavil Radim Bürger.
Starostka navrhla ov ovatele dnešního zápisu: Ji í B ezina (Nezávislí)
René K ižák (Nezávislí)
Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Uvádí starostka dle p ipraveného materiálu a vyzývá k dotaz m:
J. Ka ok (KS M) – dotaz na komisi, navrhli za kontrolní výbor pana Pantlíka a Kwaczka.
Starostka uvádí, že zastupitelstvo schválilo jednoho lena z tohoto výboru, nebylo jmenovit
ur eno koho konkrétn .
J. Ka ok (KS M) – ale my jsme doporu ili tyto dva leny.
Starostka – p izvání bylo, úkol je spln n.
Žáden další dotaz. Starostka vyzývá návrhovou komisi k p tení usnesení k tomuto bodu.
Návrhová komise te návrh - bere na v domí.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
3. Investi ní dotace z rozpo tu MSK na akci „Rekonstrukce a p ístavba budovy .p. 31“
Starostka odkazuje na p ipravený materiál. Ujas uje, že v žádosti není budova specifikována
jako hasi ská zbrojnice, byl by to problém, jelikož nedávno se investovalo do integrovaného
záchranného centra a tato žádost s ozna ením „hasi ská zbrojnice“ by neprošla. Proto je
uvedeno ozna ení „budova .p. 31“.
Vyzvala k dotaz m:
M. Kwaczek ( SSD) – bylo vydáno územní rozhodnutí? Je majetkov ošet en?
Starostka – ano již bylo vydáno. Nesoulad projektu s novým stavebním ízením. Majetkov je
ošet en, nebyl prokázán žáden nárok dalších osob k pozemku a jestliže je tam p íjezd, není
nikde zaevidován, jedná se o pozemek obce.
J. Ka ok (KS M) – cena projektu je kolik?
Starostka – 8,5 mil. K v etn DPH v roce 2006, ale bude menší.
M. Kwaczek ( SSD) – projekt bude tedy jak nazván, Hasi ská zbrojnice?
Starostka – ne, budova .p. 31.
M. Kwaczek ( SSD) – nebudou se ptát k emu budova slouží? Budeme zapírat, že jde o
hasi skou zbrojnici?
Starostka – tento název byl doporu en krajem, aby dotace prošla schvalováním.
Mgr. Pantlík (KS M) – sanace budovy a nové stání pro hasi ské auto je plánováno v tomto
projektu. Staví se kanalizace, budeme obecní rozpo et zat žovat dalším úv rem.
Starostka – nemáme p ku. Prodali jsme plyn a jak budou pr žné úhrady za prodej, budou
se hradit ástky za kanalizaci. Vše se bude dít postupn , úv r obec brát nebude. Stavíme
kanalizaci za vlastní finance.
Mgr. Pantlík (KS M) – dluh na konci roku bude 20 mil. za kanalizaci a 8 mil. ješt za
hasi skou zbrojnici, je to dodavatelský úv r za 0% úrok.
Mudr. Hankeová (Nezávislí) – neexistuje žáden úv r za 0% úroku.
Starostka – jediný dluh obce bude za akci na .p. 31 a OBD.
Mgr. Pantlík (KS M) – nedá se z dotace budova jen sanovat a neprovád t p ístavbu, tu
zrealizovat až pozd ji.
Starostka – nelze, dotace neumož uje rozd lení.
J. B ezina (Nezávislí) – budova je v hrozném stavu, hýbou se základy, praskliny u zárubní se
zv tšují. Bu budovu opravíme nebo se na ni budeme dívat a necháme ji spadnout, protože
bez opravy k tomu samovoln dojde.
Starostka – šance na opravu máme v téhle dotaci. Obec má dostatek finan ní rezervy, utáhne
to.
J. B ezina (Nezávislí) – když dnes schválíme opravu a p ijetí dotace, asov se to nezvládne.
Starostka – když schválíme, ihned budeme jednat s krajem a smlouvu protáhneme až do roku
2011. V dotaci po ítáme i s opravou chodníku.
Žádné další dotazy.

Starostka vyzývá návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Návrhová komise te návrh – schvaluje.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Návrhová komise te návrh – pov uje.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
4. Žádosti o rozd lení hospodá ského výsledku p.o. obce Dobrá
Starostka odkazuje na p ipravený materiál, kdy uvádí rezervy základní školy, knihovny a
mate ské školy, kdy pouze knihovna hospoda ila záporn . Navrhuje p evedení ástek do
fondu odm n a rezervního fondu.
U mate ské školy doporu uje rada snížit fond odm n na 10.000,- K . Základní škole ponechat
ástku dle jejich návrhu.
Starostka vyzývá k dotaz m:
R. K ižák (Nezávislí) – u mate ské školy by ponechal p vodní ástku jak byla navržena. Je to
ebytek obce.
Starostka – je to z majetku obce, proto rada navrhla takto.
Ing. Baranová (Nezávislí) – u mate ské školy se tvo í fond odm n i z kraje, z jiných
prost edk . Myslí si, že není pot eba, aby školka m la tak navýšený fond odm n.
Mgr. Pantlík (KS M) – ástka na odm ny a rezerva – celkem jste to te jinak ekla než je
v materiálech.
Starostka – omlouvá se, je tam psací chyba.
Další dotazy – žádné
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Návrhová komise te návrh – schvaluje.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
5. Rozpo tové opat ení . 1
Starostka p edává slovo Ing. Baranové, p edsedkyni finan ního výboru, která sd luje, že bylo
edloženo a jestli má n kdo dotazy, rad ji se ptejte, vysv tlím. Dotazy:
Mgr. Pantlík (KS M) – da z p íjmu právnických osob, co je v tom zahrnuto.
Ing. Baranová – jde pouze o ú etní operaci
p. Kolková, ú etní – vysv tluje, že je to p íjem obce za nájmy, prodeje, kopírování apod.
Mgr. Pantlík (KS M) – a DPH se vrací zp t?
p. Kolková, ú etní – DPH zp t nedostaneme.
Mgr. Pantlík (KS M) – v položce pé e o vzhled – za azeno na sb rný dv r?
Starostka – v lo ském roce jsme dostali finance, ale omylem jsme je neza adili letos do
rozpo tu.
Žádné další dotazy.
Návrhová komise te návrh usnesení – schvaluje.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
6. Odpisový plán Základní a Mate ské školy Dobrá
Starostka odkazuje na p ipravený materiál a vyzývá k dotaz m.
Žádné dotazy.
Návrhová komise te návrh usnesení – schvaluje.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

7. Rozpo et SOPM na rok 2010
Starostka uvádí, že obec je lenem SOPM a i toto sdružení má rozpo et, který se musí
oficiáln schválit a seznámit s tímto leny zastupitelstva. Také uvádí, že byl ádn zve ejn n a
vyzývá k dotaz m:
Mgr. Pantlík (KS M) – ostatní osobní výdaje, co je to?
Starostka – výdaje za cestovné.
Mgr. Pantlík (KS M) – to je tady zvláš , to není za cestovné.
p. Kolková, ú etní – je to za odm ny za vedení ú etnictví, školení, za zpracování projekt
apod.
Žádné další dotazy.
Návrhová komise te návrh usnesení – bere na v domí.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
8. Dodatek . 2 Smlouvy o závazku ve ejné služby s SAD Frýdek-Místek
Starostka uvádí, že dodatek i s p ílohami byl v as zaslán k prostudování. Konstatuje, že došlo
ke snížení ástky za úhradu o 19,- K . Vyzvala k dotaz m a p ipomínkám:
M. Kwaczek ( SSD) – v tabulce jsou uvedeny kilometry dle jízdního ádu. Jedná se pouze o
km v úseku obce Dobrá nebo za celý úsek trati?
Starostka – na trase v rámci sdružení, nevím, nejsem zpracovatel.
MVDr. Zmuda (Nezávislí) – dole je tabulka, která je pouze pro obec Dobrá.
Mgr. Pantlík (KS M) – v dodatku jsou odkazy na lánky, ty se tím doplní nebo se zm ní celé
zn ní.
Starostka – zm na na dopln ní je v ástce, ta se každý rok m ní. te dle dodatku – dle
aktuálního stavu za rok se upraví na dobu dalšího roku.
Žádné další dotazy.
Starostka vyzývá návrhovou komisi k p tení návrhu.
Návrhová komise te návrh – schvaluje a pov uje.
Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3
9. Nabídka prodeje ásti pozemku parc. . 1009 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Starostka uvádí dle materiálu a podle mapy vysv tluje, o který travnatý pozemek se jedná.
Nabízí k prodeji za cenu 250,- K /m2, musí posunout plot, bude mít náklady. Místo se využije
k umíst ní nádob na separovaný sb r, kdy už není v obci místo pro jejich rozmís ování a tak
je tomu i u nádraží. Doporu uje zastupitelstvu i za tuto cenu odkoupit.
Starostka vyzvala k dotaz m:
J. Hofman ( SSD) – neplánuje se tam v budoucnu chodník?
Starostka – neplánuje.
J. Ka ok (KS M) – cena je vysoká. Jednal by nejprve s D, aby nám uvolnili n jaké prostory
za tímto ú elem.
Mgr. Pantlík (KS M) – plot tam sice mají postavený, ale není v hranici pozemku.
Starostka – plocha je v jeho majetku.
Mgr. Pantlík (KS M) – a si v budoucnu nest žuje, že má p ed domem nepo ádek.
Starostka – mám za to, že když sám majitel pozemku nabídl tuto možnost, ví co si tam pouští
a zvážil tyto okolnosti.
Mgr. Pantlík (KS M) – bude posunovat starý plot, polovina ástky mu pokryje náklady na
nový plot. Rad ji by byl pro z ízení více stanoviš .
Starostka – i my bychom rádi z ídili více míst pro separovaný sb r, ale kde? Soukromé osoby
nás na sv j pozemek nepustí a opravdu není prostor na z ízení takových stanoviš . U nádraží
je vždy situace špatná, jezdí tam hodn víkendových návšt vník a chata a odhazují zde
všechno. Ani jednota nechce mít z pozemku skládku, jednali jsme s nimi.

Mgr. Pantlík (KS M) – a na parkovišti p ed Jednotou u nádraží.
Starostka – kde budou lidé parkovat? Není tam tolik místa.
Místostarosta – v lét je tam situace opravdu špatná. Naši pracovníci tam denn uklízí a
odvážejí odpady, které se do nádob nevejdou. Jednání bylo, ale prostor se ani tak nenašel.
Samotní obyvatelé u výjezdu na Nošovice požadovali z ízení místa na tyto nádoby, ale ani
nikdo z nich necht l poskytnout pozemek pro tuto v c. Jednoduše není kde umístit nádoby na
odpady.
Mgr. Pantlík (KS M) – a u Zanzibaru?
Starostka – toto místo se zrušilo. Jednak je na katastru F-M, lidé ze Skalice tam d lali erné
skládky a po jednání s Magistrátem F-M, kdy nedošlo k dohod nebo vzájemné pomoci, jsme
své nádoby p emístili za eku. Nebudeme odklízet odpady za ob any jiné obce.
J. B ezina (Nezávislí) – rezerva je 0,- K . Kde na odkup pozemku vezmeme.
Starostka – v materiálu máte napsáno, že se tohle uskute ní do r. 2011, rozpo et to nezatíží.
Žádné další dotazy.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k p tení návrhu usnesení.
Návrhová komise te návrh – schvaluje a pov uje.
Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
10. Nabídka prodeje pozemk parc. . 2264/1 a 2373/5
Starostka osv tluje umíst ní pozemku dle mapy, kdy uvádí, že se jedná o pozemek cesty. Je
zde od po átku problém, kdy Ing. Kocich neprojednal s majiteli uložení vodovodní p ípojky.
Sou asní majitelé pozemky zd dili a nem li tušení, kde se pozemky nacházejí. Nabízejí
odkup za cenu 50,- K /m2 .
Dotazy:
Mgr. Pantlík (KS M) – není to oplocené?
Starostka – je to zelený pás p ed zahradou, není oplocen.
Žádné další dotazy.
Návrhová komise te návrh usnesení – schvaluje a pov uje.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
11. Záv re ný ú et obce Dobrá za rok 2009
Starostka uvádí dle materiál , záv re ný ú et byl zve ejn n, prob hl audit hospoda ení obce
za lo ský rok, bez výhrad a bez p ipomínek. Vyzvala k dotaz m:
Mgr. Pantlík (KS M) – dotace z ROP na školu – ástka je již uhrazena?
Místostarosta – ješt není zcela uhrazená, schází 8 mil. K . Kone ná ástka bude uvoln na až
po provedení kontroly z ROP p ímo ve škole. Zatím se neozvali, m li bychom dostat avízo 3
týdny p ed kontrolou, v kterém termínu se kontrola uskute ní.
Žáden další dotaz.
Návrhová komise te návrh usnesení k tomuto bodu – projednalo a schvaluje.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
12. R zné –
12.1.Zápis z jednání Finan ního výboru
Starostka odkazuje na materiál a vyzývá k dotaz m.
Žádné dotazy.
Návrhová komise te návrh usnesení – bere na v domí.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

12.2. Smlouva ROP „Revitalizace ve ejného prostranství – park v Dobré“
Starostka hovo í o ástce dotace z ROP, kde je pot eba uzav ít smlouvu na tuto ástku, jak
byla navržena. Vyzývá k dotaz m:
J. Hofman ( SSD) – má dotaz na prostranství u školy, zda je to již v d sledku plánované
úpravy parku, nebo je to jiná aktivita, pro se tam tak ni í a o ezávají vzrostlé stromy.
Starostka – stromy ežou lidé, co o n m li zájem. Pa ezy se odstraní p i revitalizaci parku.
Mgr. Pantlík (KS M) – výchozí hodnota je 0 a plánovaná je p es hektar. Je to uvedeno
správn ?
Starostka – je to zvláštní podmínka, dokonzultováno s ROP.
Mgr. Pantlík (KS M) – úhrada faktur bude jak probíhat.
Starostka – použije se modifikovaná platba, kdy se otev e ú et u eské spo itelny, kdy obec
vloží 7,5% a 92,5 % ROP dofinancuje na tento ú et, spo itelna ástku p epošle dál zhotoviteli.
Platba asi 950.000,- K – máme rezervu v rozpo tu i na stavební dozor.
Žádné další dotazy.
Návrhová komise te návrh usnesení – schvaluje a pov uje starostu.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
12.3. Delegace lena na ádnou vlanou hromadu Frýdecké skládky, a.s.
Starostka uvádí, že jak každý rok i nyní je pot eba delegovat zástupce na valnou hromadu této
spole nosti, ve které vlastníme akcie. Navržen místostarosta Ladislav Žurek.
Žáden jiný návrh.
Návrhová komise te návrh usnesení – schvaluje.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
13. Zpráva návrhové komise
Návrhová komise sd luje, že se jednalo i hlasovalo ke všem bod m samostatn , usnesení byla
ijata a jsou platná.
14.Diskuse
Starostka informuje o stavb kanalizace, kdy po kontrolním dni v minulém týdnu požadoval
zhotovitel ástku za vícepráce 1. za milion a 2. za 800.000,- K z d vodu použití jiného
materiálu a potrubí. Za alo dohadování, kdy stavební dokumentace obsahuje p esné
požadavky na potrubí a materiály. Firma tedy podala podvodnou nabídku a podala jiný návrh
do sout že než pak používala. Rozpor byl také ve zp sobu provedení p ípojek p es silnici –
požadovali ešit protlakem, a nemusejí opravit povrch. Zpracovatel projektové dokumentace
potvrdil, že oprava povrchu je v celé ší i cesty. Další zm na byla v použití strusky, ne
drceného kamene – doplacení 25.000,- K .
Dali jsme lh ty k propo tu stavby a dotaz zda firma míní pokra ovat v duchu podepsané
smlouvy. Navrhují odstoupit, obec požaduje dohodu tak, aby nebyla v nevýhod .
Obec zaplatí nové výb rové ízení, ale úspora bude v milionech, než kdyby pokra ovala firma
Key-Stav. Obec staví za vlastní finance, nic nás netla í.
J. Hofman ( SSD) – výb rové ízení bylo dle požadavk obce a materiály byly také dané
projektem. A te je vše jinak. Kdo tedy jednal nesolidn ? Firma. Ostatní firmy, které se
astnily výb rového ízení se mohou cítit poškozeny. Nové výb rové ízení by m la hradit
firma Key-Stav. Protlaky cesta jsou spíše chybou projektanta.
Starostka – silni ky se vyjad ovaly pozd ji k protlak m.
J. Hofman ( SSD) – jednozna
firma neposkytla správné údaje.
Starostka – nabídku podalo asi 12 firem, kdy tato firma vyhrála na základ po tu týdn
provedení prací.

M. Kwaczek ( SSD) – je k dispozici smlouva k nahlédnutí?
Starostka – je založena na ú tárn a jist ji m žete vid t.
Mgr. Pantlík (KS M) – je ve smlouv sankce za nedodržení podmínek.
Starostka – nevím. Celá v c je ve fázi dohadování se o dalším postupu.
Mgr. Pantlík (KS M) – u parku co kopou, to je ta samá firma? Výkop je tam špatn
zasypaný.
Starostka – ano, je to ta samá firma.
R. K ižák (Nezávislí) – m la ta firma reference?
Starostka – kritériem pro výb r nejsou reference.
J. Ka ok (KS M) – když se nedohodnout?
Starostka - firma bude pokra ovat.
J. Ka ok (KS M) – když se dohodnou?
Starostka – výb rové ízení.
J.Ka ok (KS M) – p išel len investi ní komise ohledn toho, mohl by dostat slovo?
Starostka dala hlasovat o ud lení slova pro pana Carbola:
PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
p. Carbol – oslovil by 2 – 3 ú astníky a zjistit zájem – zákon tohle umož uje.
Starostka – bohužel zákon to neumož uje, musíme vypsat nové výb rové ízení se vším
všudy.
J. Hofman ( SSD) – asová prodleva. Zevidovat co nejvíce p ípojek a zjistit po
nemovitostech, kdo má co p ipojeno. Zjistit tak erné p ípojky. Nevím, zda je to možné nebo
ne, ale bylo by to ideální a ve m st se to tak d lalo.
Starostka – n které p ípojky jsou vyhledatelné, jiné ne. Máme orienta ní zákres – skute nost
je ale jiná.
Ing. Baranová (Nezávislí) – je to v zájmu zhotovitele. Z obecního ú adu nemá žáden
zam stnanec asovou kapacitu k obcházení nemovitostí a zjiš ováním stavu p ípojek.
Mgr. Pantlík (KS M) – doporu uje zvážit kritéria nabídek.
Starostka – informuje dále o zahájení rekonstrukce nošovického kanaliza ního sb ra e, kdy se
bude jednat o práce i v obci Dobrá. Práce m ly být zahájeny na podzim, ale firma Hydrospor,
která bude stavbu provád t se dostavila k jednání s tím, že se zahájí práce již v kv tnu. P íjezd
na staveništ je dán i oprava cest po užívání i po výkopech. Mrzí m , že budou používat zadní
cestu od h bitova a tam budu trvat na novém povrchu, jelikož je nov opravená.
J. B ezina (Nezávislí) – dotaz na pozemek po „d evomorce“ – doslechl se, že je povolena
stavba penzionu. Stavební ú ad by m l fungovat v souladu s usnesením zastupitelstva obce,
kdy se jasn odsouhlasilo, že ubytovnu v obci neschvalujeme.
Starostka – územní rozhodnutí vydal Ing. Valenta, obci toto v bec nedoru il k vyjád ení,
odvoláme se a budeme požadovat nové projednání. Ing. Valenta nepostupoval, nejen v tomto
ípad , podle zákona, nezabýval se ani vašim odvoláním pane Pantlíku. Mám za to, že
krajský ú ad jeho vydané územní rozhodnutí zruší, jelikož má nedostatky. Obec je ú astník
ízení a má právo seznámit se z podklady pro toto rozhodnutí k emuž nedošlo, ani doru ení
rozhodnutí není vykázáno.
J. Hofman ( SSD) – kácení lípy u školy. Byla životu nebezpe ná, že se pokácela? Strom byl
zdravý, zajímalo by ho, kdo d lal posudek na tento strom. Nebyl náhodou ten strom památný?
Starostka – naše pracovnice byla na míst a kácení bylo v po ádku a v souladu s vyjád ením.
Ing. Baranová (Nezávislí) – strom byl v hrozném stavu. Nebyl to památný strom, žádná
cedulka na n m nebyla umíst na a ani v seznamech není žáden památný strom na území obce
Dobrá.
J. Ka ok (KS M) – dotaz na organiza ní strukturu ú adu po auditu, neustále n jaké zm ny
zam stnanc .

Starostka – výb rové ízení na místo vedoucí ú adu – jmenování v souladu s krajským
adem. Ve druhém kole byly spln ny všechny požadavky krajského ú adu a vedoucí bude
jmenována do funkce k 1.5.2010, protože krajský ú ad sd lil, že tajemník a vedoucí obecního
adu není jedna a táž funkce.
Starostka dala prostor k vyjád ení ob an m obce:
p. Pantlíková – pro je na stavebním ú ad op t zm na a ta nová paní rozumí stavebním
cem, má vzd lání v této oblasti?
Starostka – Ing. Valenta byl ve zkušební dob propušt n pro neschopnost, požívání alkoholu
v pracovní dob , soukromou innost v pracovní dob a žádnou snahu o zlepšování profesního
vzd lávání ve stavebním zákon a prohlubování znalostí. Paní Víznerová byla p ijata na
výpomoc, na dobu nezbytn nutnou k p ijetí nového zam stnance po výb rovém ízení a na
následné zau ení. Nová pracovnice se již zau uje a do konce zkušební doby by se m la
projevit.
p. Moskvová – auta u Zdržavy?
Starostka – není ešení. Nikoho tento problém nezajímá, ani hygienu, ani policii, ani životní
prost edí. Nepodniká, není zákon, kterým by byl postižitelný.
15. Záv r
Starostka pod kovala za ú ast a ukon ila jednání v 17.40 hodin.

Zapsala: Marcela Krestová

Bc. Alice Tancerová
starosta obce

Ov ili: Ji í B ezina (Nezávislí)

René K ižák (Nezávislí)

USNESENÍ
z 29. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 26.4.2010
v 16.00 hodin v budov Obecního ú adu Dobrá
- zasedací místnost . 18, 1. poschodí
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vít zslav Pantlík (KS M)
Milan Kwaczek ( SSD)
1.2. ur uje
ov ovatele zápisu: Ji í B ezina (Nezávislí)
René K ižák (Nezávislí)
2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v d o m í
kontrolu pln ní usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Investi ní dotace z rozpo tu MSK na akci „Rekonstrukce a p ístavba budovy .p. 31“
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpo tu Moravskoslezského kraje, 28. íjna 117,
Ostrava, I 70890692 ve výši 2 mil K na akci „Rekonstrukce a p ístavba budovy .p.
31“
3.2. p o v
uje
starostu podpisem smlouvy
a
vypsáním výb rového ízení na zhotovitele „Rekonstrukce a p ístavba budovy .p. 31“
a
svoláním Zastupitelstva obce Dobrá po vyhodnocení výb rového ízení na zhotovitele
stavby
4. Žádosti o rozd lení hospodá ského výsledku p.o. obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
rozd lení kladného hospodá ského výsledku Základní školy Dobrá p.o. za rok 2009 ve
výši 81.450,60 K do fond p.o. takto:
fond odm n
0,- K
fond rezervní 81.450,60 K
4.2. b e r e n a v d o m í
že Místní knihovna Dobrá p.o. nevytvo ila kladný hospodá ský výsledek za rok 2009,
kdy výsledek hospoda ení byl záporný a k jeho pokrytí byl použit rezervní fond

4.3. s ch v a l u j e
rozd lení kladného hospodá ského výsledku Mate ské školy Dobrá p.o. za rok 2009 ve
výši 169.190,73 K do fond p.o. takto:
fond odm n
10.000,- K
fond rezervní
159.190,73 K
4.4. s ch v a l u j e
ponechání z statku fondu reprodukce majetku Základní školy Dobrá z minulých let ve
výši 34.452,- K Základní škole Dobrá p.o. a zárove p evedení tohoto z statku
nevy erpaných investic ve výši 34.452,- K do roku 2010
5. Rozpo tové opat ení
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s ch v a l u j e
Rozpo tové opat ení . 1/2010:
navýšení p íjmové i výdajové ásti rozpo tu o 191 tisíc K
6. Odpisový plán Základní a Mate ské školy Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
Odpisový plán Základní školy Dobrá a Mate ské školy Dobrá
7. Rozpo et SOPM na rok 2010
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. b e r e n a v d o m í
Rozpo et Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2010
8. Dodatek . 2 Smlouvy o závazku ve ejné služby s SAD Frýdek-Místek
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
uzav ení Dodatku . 2 Smlouvy o závazku ve ejné služby ve ve ejné linkové doprav
k zajišt ní dopravní obslužnosti na území obce Dobrá s SAD Frýdek-Místek a.s.,
Politických ob tí 2238, Frýdek-Místek, I 45192073
8.2. p o v
uje
starostu podpisem Dodatku . 2
9. Nabídka prodeje ásti pozemku parc. . 1009 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. s ch v a l u j e
zám r nákupu cca 300 – 350 m2 pozemku parc. . 1009 v k.ú. Dobrá u F-M za cenu
250,- K /1 m2
9.2. p o v
uje
starostu p ípravou smlouvy o budoucí kupní smlouv na tento pozemek s termínem
nákupu do 31.12.2011 a p edložit projednaný návrh smlouvy na dalším jednání
zastupitelstva obce

10. Nabídka prodeje pozemk parc. . 2264/1 a 2373/5
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
Zám r nákupu pozemku parc. . 2264/1 o vým e 705 m2 a pozemku parc. . 2373/5
o vým e 59 m2, oba v k.ú. Dobrá u F-M
10.2. p o v
uje
starostu p ípravou smlouvy o budoucí kupní smlouv na tento pozemek s termínem
nákupu do 31.12.2011 a p edložit projednaný návrh smlouvy na dalším jednání
Zastupitelstva obce Dobrá
11. Záv re ný ú et obce Dobrá za rok 2009
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. p r o j e d n a l o
„Záv re ný ú et obce Dobrá za rok 2009“
11.2. s ch v a l u j e
p edložený „Záv re ný ú et obce Dobrá za rok 2009“ s vyjád ením souhlasu
s celoro ním hospoda ením obce, a to bez výhrad
12. R zné
12.1. Zápis z jednání finan ního výboru
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.1.1. b e r e n a v d o m í
zápis z jednání finan ního výboru . 2/2010 ze dne 19.4.2010
12.2. Smlouva ROP „Revitalizace ve ejného prostranství – park v Dobré“
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.2.1. s ch v a l u j e
uzav ení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tu Regionální rady
s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Hrabákova
1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, I 75082616, zastoupená Ing.
Jaroslavem Palasem, p edsedou Regionální rady na poskytnutí dotace ve výši
92,5% celkových zp sobilých výdaj projektu „Revitalizace ve ejného
prostranství – park v Dobré“ v celkové výši 7.938.666,35 K
12.2.2. p o v
uje
starostu podpisem smlouvy
12. 3. Delegace lena na ádnou valnou hromadu Frýdecké skládky, a.s.
Zastupitelstvo obce Dobrá
12.3.1. s ch v a l u j e
pana Ladislava Žurka na ádné zasedání Valné hromady akcioná
Frýdecké skládky, a.s., která se uskute ní dne 21.5.2010 v 10.00 hodin

v areálu Frýdecké skládky, a.s. na Panských Nových Dvorech

Bc. Alice Tancerová
starosta obce

Ladislav Žurek
místostarosta

