▪ USNESENÍ 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D. DOMASLAVICE,
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konaného dne 26.4.2017
Zastupitelstvo schvaluje:
Program 20. zasedání včetně doplnění o bod: Žádost o změnu účelu dotace
Ověřovatele zápisu: M.Chrobočková, M.Junga
Návrhovou komisi: D.Dudek, M.Kohut
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o
právu provést stavbu Vodovodní přípojka přes pozemek p.č. 1080/2 v k.ú. D.Domaslavice
- Pastuszkovi, za jednorázovou úplatu 1000,- Kč
Převedení kladného výsledku hospodaření ZŠ D.Domaslavice ve výši 47 180,56 Kč do
rezervního fondu
Dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2016/7004 ve věci
smluvního podání
Dohodu o spolupráci na výstavbě přípojky splašk. kanalizace pro DZR Pohoda č.p. 249
Dodatek č.1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č.
IE-12-8003785/015 na pozemku p.č. 313/207 v k.ú. Volovec
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje – investiční dotace v maximální výši
71,43 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu
„Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice – část Dolní Domaslavice“
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje – investiční dotace v maximální výši
53,7% celkově skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu
„Komunikace na parc.č. 1061/1 v k.ú. D.Domaslavice“, max. však ve výši 298 900,- Kč
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
Záměr spolufinancování výměny kotlů v dalším kole „Kotlíkové dotace MSK“ ve výši
5 % způsobilých výdajů
Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Mateřská škola- zpracování projektové
dokumentace“ dle rozsahu prací uvedených ve výzvě k předložení cenové nabídky
a pověřuje starostu k uzavření smlouvy s firmou ATRIS s.r.o., která podala
nejvhodnější nabídku s nabídkovou cenou 780 450,- Kč včetně DPH
Výsledek zadávacího řízení na realizaci stavby „Chodníky v obci D.Domaslavice“ a
pověřuje starostu k uzavření smlouvy s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468, která
podala nejvhodnější nabídku za cenu 19 776 385,58 Kč, včetně DPH
Změnu účelu dotace akce Klubu pro děti a mládež Domaslavice s názvem Jarní
probouzení na akci Pytlácká stezka
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Informaci o průběhu rekonstrukce ve 2. nadzemním podlaží OÚ
Žádost o opravu MK na pozemku p.č. 2324 a a pověřuje starostu k řešení situace
Informaci starosty obce o přípravách akce Den obce 10.6.2017
Provedenou kontrolu ČŠI v ZŠ Dolní Domaslavice

Zastupitelstvo pověřuje:
- starostu obce vstoupit v jednání s Mudr. Pitříkem a p. Tomíčkovou k možnosti uzavření
smlouvy o věcném břemenu na umístění kanalizace

- starostu obce k zajištění zástupu pracovnice Pošty partner na základě nabídky firmy
PERTIMA CZ s.r.o.
- Žádost o navýšení jednorázového finančního příspěvku na kanalizační přípojku:.Tento
bod nebyl projednávaný z důvodu, že žadatel vzal svou žádost zpět.
▪ 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE

Zveme všechny občany na 21. zasedání zastupitelstva, které se bude konat v pondělí
22. 5. 2017 v 17,00 hod. v zasedací místnosti v Hasičském domě s těmito body programu:
• Výsledek výběrového řízení na technický dozor - akce „Chodníky v obci D. Domasl.“
• Výsledek výběrového řízení na BOZP – akce „Chodníky v obci D.Domaslavice“
• Účetní závěrka obce D.Domaslavice za rok 2016
• Závěrečný účet obce D.Domaslavice za rok 2016
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Domaslavice za rok 2016
• Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíková dotace v MS kraji“
▪ ŠKOLNÍ OKĚNKO

60 let školy
Tradiční Dětské radovánky se konají 17. června současně s připomenutím 60 let
budovy školy (1. 11. 1957). Zveme všechny nejen na program dětí celé ZŠ a MŠ, ale také
na prohlídku školy, která se uskuteční po hlavním programu.
Okresní kolo AJO pro 5. r. (příprava Mgr. Pavel Přibyl)
Velmi hezkého umístění dosáhl v olympiádě z anglického jazyka pro žáky 5. ročníku
Martin Vicher. Celkové 8. místo je potvrzením jeho studijních předpokladů.
www.zsddomaslavice.cz
PF
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU,

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
P. Žofie Marušáková – krásných 93 let, p. Jana Bočková
a p. Věra Szokalová
▪ PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ SE SMAŽENÍM VAJEČINY

Sbor dobrovolných hasičů v D.Domaslavicích srdečně zve své členy a fanoušky na
tradiční smažení vaječiny, které se bude konat v sobotu 27. května 2017 v 16,00 hod.
v areálu za hasičárnou, v případě nepříznivého počasí v klubovně hasičárny.
Vstupné: dobrá nálada
Na příjemně prožité odpoledne s vámi se těší
Výbor SDH Dolní Domaslavice

▪ TRADIČNÍ ZÁJEZD

Občany D.Domaslavic zveme na již desátý zájezd žen, který dotuje i obec. Tentokrát
chceme navštívit synagogu v Krnově, zámek Linhartovy a Africké muzeum Safari
v Holčovicích. Pojedeme 29. srpna 2017 (úterý). Přihlášky se zálohou 100,- Kč je potřeba
podat členkám výboru svazu žen nebo na OÚ do začátku prázdnin.
Sylva Chwistková
▪ JACHTAŘSKÉ ZÁVODY 2017

Termíny letošních jachtařských závodů na Žermanické přehradě:
20.-21.5.2017 Hornický kahan - lodní třídy Fireball, 420, Evropa, Finn, Laser, Optimist
27.-28.5.2017 Velká cena Ostravy lodní tř. Fireball, 420, Evropa, Finn, Laser, Optimist
2.-3.9.2017 Hornická regata lodní třídy Fireball, 420, Evropa, Finn, Optimist
Starty jednotlivých rozjížděk budou v závislosti na větru vždy v sobotu mezi 11 – 17
hod a v neděli mezi 10 – 13 hod. Závody budou ukončeny vždy v neděli kolem 14 hod
vyhlášením výsledků v areálu YCBO.
Pro příznivce závodního jachtingu: závodní trať tvoří vybójkovaný trojúhelník, bílá,
modrá, červená. Startovní a cílová čára mezi člunem rozhodčích a zelenou bójkou je na
straně trojúhelníka orientované proti větru. Závod se skládá ze 3 až 5 dvou nebo tříkolových
rozjížděk. Jednotlivé lodní třídy startují v intervalu 3 minuty.
Osoby na vodě prosíme o respektování závodní trati a startovního a cílového prostoru, tj. v
blízkosti motorového člunu s vlajkovým stožárem.
Hezký sportovní zážitek za pořadatele přeje
Petr Kuřil

▪ REALIZACE KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK – NABÍDKA PRACÍ

Nabízíme realizaci kanalizačních přípojek. V případě, že se rozhodnete provést si
přípojku sami, nabízíme pronájem minirýpadel 1,8 ta 4 t nebo traktorbagru s obsluhou.
Kontakt: Tomáš Pecina 774 547 640 nebo Jiří Pecina 604 741 669

▪ POZVÁNKA NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR MIKROREGIONU“,

který se uskuteční od 9,oo hodin dne 27.5.2017 v Albrechticích v tělocvičně ZŠ
Propozice: smíšená družstva, minimálně 2 ženy
• sraz od 8,oo hodin
• startovné na osobu v družstvu je 120,-Kč
(zahrnuje oběd, pitný režim)
• zahájení turnaje v 9,oo hodin
• závazné přihlášky družstev posílejte na oddělení
kultury a soc. věcí OÚ: socialni@obecalbrechtice.cz
do 24.5.2017. Hraje se podle platných pravidel
volejbalu, rozpis utkání bude upřesněn podle počtu
přihlášených družstev. Obuv s bílou podrážkou je
podmínkou. Občerstvení zajištěno v bufetu vedle
tělocvičny. Není nutné sebou brát míče.
▪ OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s
ustanovením §25, odst.3, písm.c), bod 5.,/týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/a písm.d),
bod 6.,/týkajícím se výroben, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění:
dne:
23.05.2017
od 07:30hod do 15:00hod.
dne:
30.05.2017
od 07:30hod do 14:30hod. v lokalitě: Dolní Domaslavice
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k
dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně
také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.
Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovateLe distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními §25
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.
▪ Florbal – SK Domaslavice

Muži - Regionální liga
A tým odjížděl 23. 4. na poslední dvojzápas až do Libiny. Do místního nového sportovního centra nás pozval již sestupující Fbc Šternberk. Nejprve jsme se střetli s FBC Hranice,
které již měly jistotu postupu do divize, přestože obsadily v tabulce „jen“ 2. místo. Po zbytečně nervózním závěru (rozhodčí se v zápase dost ztráceli) jsme podlehli 3:6 (F. Górny,
V. Kasper, L. Skulina).
S ligou jsme se rozloučili ovšem vítězně. Pořádající Fbc Šternberk jsme v divokém zápase přestříleli 16:7 (A.Langer 7, P.Fojtík 3, F.Górny 3, O.Němčík, L.Skulina, P. Michna).
Jako nováček jsme splnili cíl udržením ligy. Adam Langer se stal nejlepším střelcem
soutěže. Přestože jsme v obou zápasech porazili Šternberk i Jeseník, s SK Prostějov
jsme neprohráli a uhráli 4 body, vyrovnanou bilanci měli s Mohelnicí, obsadili jsme
pouze 10. místo, což je méně, než je v možnostech týmu.
Konečná tabulka

1. FBC Piranha Spartak Přerov B 15 2 3
160:120
2. FBC Hranice
15 2 3
114: 75
3. FBS Olomouc
12 2 6
123: 93
4. FbC Playmakers Prostějov
12 0 8
112:100
5. SK K2 Sportcentrum Prostějov
9 1 10
122:126
6. FBK Jeseník
9 1 10
106:103
7. TJ Sokol Kostelec na Hané – HK 8 3 9
103:107
8. TJ Stará Ves n/O Vosy
7 3 10
116:126
9. FBC Mohelnice
7 2 11
123:124
10. SK Domaslavice
6 2 12
112:128
11. Fbc Šternberk
0 2 18
79:168
Moravskoslezský přebor – B tým
Béčko se zachránilo na úkor Slovanu Havířov C, který povinně padá do
Moravskoslezské soutěže zásluhou sestupu B týmu Slovanu z Moravskoslezské ligy.
Děti - Moravskoslezská liga elévů
Elévové zakončili sezónu 30. 4. 4. místem v Rožnově. TJ Slovanu Havířov podlehli
19:25, FBK Letku Ostrava přestříleli 30:10, domácímu 1.FBK Rožnov p/R podlehli
8:13 a FbC Frýdek-Místek 9:20.
PF

