▪ USNESENÍ Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze dne 25.10.2017

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program 24. zasedání včetně doplnění o body:
a) posouzení návrhů na pořízení změny ÚP Dolní Domaslavice
b) smlouva o právu provést stavbu
c) žádost o povolení sídla společnosti “Zámečnictví AgaDin, s.r.o.“
d) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8014298/VB001 „D.Domaslavice-Monika Kremerová-NNK“
- ověřovatele zápisu: M.Chrobočková, M.Oborná
- návrhovou komisi: D.Dudek, N.Pěkník
- požadavek J.Drexlera: navržené řešení dle zápisu z jednání, které se uskutečnilo 12.9.201,
a to, že majitelé pozemků p.č. 313/55, p.č. 313/246 p.č. 313/247, a p.č. 313/251 všechny
v k.ú. Volovec darují obci D.Domaslavice. Obec D.Domaslavice oddělí z obecních
pozemků p.č. 313/147 a 685/2 oba v k.ú. Volovec části přiléhající k pozemku p.č. 313/246
v k.ú. Volovec. Dojde k zaměření - prověřit u geodeta p. Drexlera, který má okolní body
v PC. Poté obec požádá o změnu kultury z orné půdy na ostatní plochu a zřídí VB
inženýrských sítí a právo cesty a chůze.
- výkupní cenu pro odkup pozemků v rámci výstavby chodníků v obci Dolní Domaslavice:
80,- Kč za 1m2 pozemku, dle znaleckého posudku č. 8570/2017 a kupní smlouvy s majiteli
pozemků, na kterých bude umístěný obecní chodník: s p.N. Hlisnikowskou, s p. P. a
Z.Filipcovými, s p.J. a P. Furmankový-mi, s p. J. Milerskou, s p.R.a M. Fabikovými, a
s p.M. Žukem za cenu 80,- Kč
- darovací smlouvu na pozemek p.č. 746/5 v k.ú. D.Domaslavice od manželů Buchtových
- zpracování varianty projektové dokumentace na Mateřskou školu, která byla předložena
firmou ATRIS s.r.o.
- žádost o udělení výjimky u schválení jednorázového příspěvku na realizovanou
kanalizační přípojku z důvodu nemoci - do 31.5.2018 J.Drexler
- darovací smlouvu, kterou DZR Pohoda Dolní Domaslavice č. 249 daruje obci D.Domaslavice vybudovanou přípojku splaškové kanalizace na pozemku p.č. 864/3 v k.ú. obce
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce D.Domaslavice účelově určenou na
spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezs. kraji“ ve výši 7500 Kč
- dodatek č.1 smlouvy příkazní o zajištění komplexní odborné správy veřejného osvětlení
obce Těrlicko, část Hradiště, včetně jeho oprav a údržby
- smlouvu o právu provést stavbu kanalizační přípojky, která se bude napojovat na
kanalizační řád obce na pozemku p.č. 659/1 v kú Volovec
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu č.
IV-12-8014298/VB001 „D.Domaslavice -M. Kremerová-NNK, za jednorázovou úplatu
1000,- Kč
bere na vědomí:
- úkoly z minulého zasedání splněny
- informaci starosty obce o probíhající výstavbě chodníků v obci
- zpět vzetí žádosti p. Vajdy - schválení prodejní ceny pozemku
- ukončení nájmu v nebytových prostorách dohodou k 16.10.2017
- změnu koordinátora BOZP při výstavbě chodníků v obci. Novým koordinátorem BOZP
je firma INGESTA s.r.o.

navrhuje
- pro projednání pořízení projektu na prodloužení kanalizačních stok a napojovacích bodů
společné jednání výboru pro územní plánování s vedením obce, kde se upřesní, na kterou
stoku se bude pořizovat projektová dokumentace.
jmenuje
- zástupce do školské rady: M.Jungu a M.Kohuta
ukládá
-pořídit znalecký posudek na pozemky p.č. 4/4 a p.č. 649/14 v k.ú. Volovec a připravit ke
schválení kupní smlouvu (koupě do majetku obce)
neschvaluje:
- návrhy p. A. Schauerové, p.Vladislava Kičmera p. D. Zvalené, p. M. Lichovníkové, p.
D.Fiedlera, p. B.Sikory, p. L.Franka, p. D.Franka a p. A.Frankové o zařazení pozemků do
plochy umožňující výstavbu rodinných domů z důvodu dostatečného množství
zastavitelných ploch v obci
- zřízení sídla společnosti Zámečnictví AgaDin s.r.o. a výrobních a skladovacích prostor
v budově č.p.1 Dolní Domaslavice.
CHODNÍKY V OBCI - INFORMACE

Nastalo zimní období a stavební práce na 1. etapě chodníků kolem okresní komunikace
musejí být přerušeny. Obracíme se na naše občany, aby chůzi kolem této komunikace
věnovali zvýšenou pozornost a dbali na svou bezpečnost.
Při tvorbě projektové dokumentace musely být dodrženy zásady pro navrhování nových,
ale i rekonstruovaných zastávek dle ČSN 73 6425-1 a vzhledem k rozhledovým polím
v křižovatkách budou zastávky posunuty podle projektové dokumentace.
J. Štípková,místostarostka obce

FARNÍ SBOR SLEZSKÉ CÍRKVE EVANG. A.V. V TŘANOVICÍCH

Vás srdečně zve na ADVENTNÍ ODPOLEDNE které se bude konat 10.12.2017 v
15.00 hodin v sále restaurace Nová Husarůvka v Soběšovicích (z důvodů rekonstrukce
kinosálu na obřadní síň v D. Domaslavicích). Můžete se těšit na vystoupení Vašich dětí a
vnuků z mateřské a základní školy a pěveckého kvintetu z Třanovic. Nakonec si můžete
vychutnat kávu a menší občerstvení a popovídat si se svými sousedy nebo známými v
předvánoční době. Přejeme pokojný Adventní čas.
zve sbor SCEAV Třanovice
▪ ŠKOLNÍ OKÉNKO

Přírodovědný klokan
V soutěži přírodovědných předmětů pro 8., 9. roč. prokázala nejlepší znalosti Terezka
Pončová, o 4 body zpět zůstal Kuba Stříž, 5 bodů ztráceli Armin Gembal a Jirka Preiner
(všichni z 8. ročníku).
Autoevaluace
Úvodní testování Scio proběhlo v 6. ročníku. Nadprůměrných výkonů ve srovnávacích
percentilech dosáhli v českém jazyce L. Večeřová s percentilem 96, V. Biolková (94), M.

Vicher (92), L. Ralidiaková (86) a K. Kuřilová (85). V matematice vynikli M. Vicher
s percentilem 96, L. Večeřová (92) a V. Biolková (87). Vesměs tak potvrdili své studijní
předpoklady, které mají v nadprůměrných hodnotách L. Večeřová (96), V. Biolková (94),
M. Vicher (94), K. Kuřilová (90) a V. Ministrová (89).
Okrskové kolo florbalu pro 1. stupeň
9. 11. odehráli v Palkovicích své zápasy žáci 4. – 5. ročníků. Náš tým podlehl v úvodním zápase nešťastně Palkovicím a to poznamenalo jeho další vystoupení. Slabou útěchou
bylo jen vítězství nad ZŠ Dobrá, 5. místo je zklamáním. Reprezentovali: S. Macura (G), A.
Žuffa (1), M. Radovesnický (3), A. Pokuta, J. Škuta, A. Chrobok, D. Pich, V. Křižák, A.
Židel (2).
Poděkování patří panu Radovesnickému, který pomohl s bezpečnou dopravou. PF
www.zsddomaslavice.cz
Halloween
Letošní Halloween jsme oslavili 3.11. po dvouleté odmlce opět průvodem, který šel od
naší školy k Domu ovocnářů, kde byl pro děti připraven program. Znovu jsme tyto prostory
zaplnili do posledního místečka. Některým zbylo místo už jen na tanečním parketu, přesto
jsme si tento večer společně užili. Děkuji všem, kteří se na uskutečnění této akce podíleli a
ochotným maminkám, které napekly sladké dobroty.
Za ŠD Adamcová Ivana
▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE

Regionální liga – muži A
28. 10. jsme zajížděli do blízkého Českého Těšína. S jedinou výjimkou v plné sestavě,
takže jsme věřili v zisk dalších bodů. Nejdříve čekal tým TJ Sokol Kostelec na Hané – HK.
Jejich poklidná hra opřená o kvalitního gólman nám příliš nesvědčí. I tentokrát jsme od
počátku museli dotahovat a překlopit skóre se nám povedlo až v poslední třetině. I když
jsme se 2 minuty před koncem opět ujali vedení, soupeř dokázal za půl minuty znovu
zareagovat, takže jsme se rozešli smírně 5:5 (A. Langer 2, M. Návrat, R. Kovařík a F.
Górny).
V dalším utkání jsme se střetli s FBC Mohelnicí. Zásluhou kvalitní defenzívy a dobře
sehraných protiútoků (Paťas v bráně si připsal 3 (!) gólové asistence) jsme zápas dotáhli
k vysoké výhře 11:4 (A. Langer 5, F. Górny 3, M. Zemánek 2, L. Křivánek).
Další turnaj následuje po volném losu 3. 12. právě až v Mohelnici (MSH Mlýnská
Mohelnice). Čeká nás obtížný prostějovský dvojboj. Ve 12 h narazíme na vedoucí tým
soutěže, Playmakers Prostějov, se kterým jsme ještě nebodovali, od 15 h nás čeká 2. tým
tabulky, SK K2 Prostějov, se kterým máme z loňského ročníku aktivní bilanci.
Moravskoslezský přebor – muži B
22. 10. se střetl rezervní tým v Horní Suché s týmem FBK FÉNIX Orlová a po zajímavé
přestřelce bral 3 body za výhru 9:8 (A. Langer 6, V. Peterek 2 a L. Zaslavskij). Po odjezdu
dvou hráčů nestačil na Florbal Torpedo Havířov C a podlehl 1:6 (L. Sváda).
4. 11. odehrál v Petrovicích bezbodový turnaj. Týmu 1. FBK Eagles Orlová B podlehl
v závěru plném emocí 6:7 (V. Peterek 4, F. Górny 2) a domácímu mužstvu Z.F.K. AQM
Petrovice C 5:8 (V. Peterek 2, L. Sváda, F. Górny a V. Wojnar).
Béčku patří solidní 7. příčka v tabulce a po volném losu oddech až do 16. prosince.

Moravskoslezská liga mladších žáků „Dobrý soused 2017“
Mladší žáci to 29. 10. v Petrovicích konečně dokázali. O poháru a medailích za 1. místo
v náš prospěch však rozhodovala až minitabulka třech týmů. Slovan Havířov porazili 5:1
(F. Musiol 2, V. Křižák, D. Křižák a A. Vlačuha), Z.F.K. AQM Petrovice podlehli nešťastně
2:3 gólem v posledních sekundách (D. Křižák, J. Kobierski), nečekaně porazili FbK Horní
Suchá 6:3 (D. Křižák 2, M. Vicher, F. Musiol, J. Kobierski a T. Uher) a FBC Barbariens H.
Životice 4:1 (M. Vicher 2, F. Musiol, F. Grác).
18. 11. zajíždíme do Bystřice n/O, kde čekají FbC Coyotes Jablunkov (10.00), TJ Slovan
Havířov (11.10), 1. SFK Havířov (12.55) a FbK Horní Suchá (14.40).
Svůj 2. turnaj v Projektu Dobrý soused 2017 uspořádáme ve SC Smilovice 2. 12. od
8.30.
Postupně se střetneme s týmy Florbal Exelsior Havířov, 1. FBK Rožnov p/R, 1. FBK Eagles
Orlová a S.K. P.E.M.A. Opava. Srdečně zveme.
Moravskoslezská liga elévů „Dobrý soused 2017“
Naši nejmenší si splnili své pořadatelské povinnosti 2. turnajem již 4. listopadu. Za
finančního přispění fy Hyundai děti obdržely medaile a sladkosti. Elévové postupně
podlehli FbC Frýdek-Místek 7:28, 1. SC Vítkovice 2:30, 1. SFK Havířov 6:29 a porazili až
FBC Barbariens Hladké Životice 28:7. Děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na zdárné
organizaci, obzvláště panu Grácovi, Hromulákovi, Kavulokovi, Macurovi, paní Gackové a
Koloničné.
Další těžký turnaj odehrají v MSH Havířov. 26. 11. čekají: 1. SC TEMPISH Vítkovice (9
h), Paskov Saurians (10 h), 1. SFK Havířov (11.30) a Florbal Torpedo Havířov (12.30). PF

▪ TERMÍNY VYMETÁNÍ KOMÍNŮ V ROCE 2018

V naší obci budou kominíci chodit v únoru 13. a 14., potom v dubnu 19. a 20. a
v listopadu 7. a 8. Tyto termíny si můžete zapsat do kalendáře na rok 2018.
Robert Welszar, 721 168 804
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU

a přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
p. VĚRA GROZERTOVÁ, p. MARIE CHROBOKOVÁ, p. JIŘÍ PECINA, p. ONDREJ
ALBRECHT, p.Žofie GELNAROVA
▪ VÝROČNÍ VLANÁ HROMADA SDH DOLNÍ DOMASLAVICE

Zveme všechny své členy na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU, která se koná v sobotu
25.listopadu 2017 v 16 hodin v hasičském domě. Za výbor SDH Staňka Moravcová,
starostka sboru
PRODEJ MEDU

Nabízím kvalitní tuzemský med. Jedná se o prodej libovolného množství medu v balení
1 kg nebo 5 kg a ceně 150 Kč/kg. Med lze na počkání obdržet či objednat, denně mimo
sobotu, na adrese: František PĚKNÍK, 739 38 Dolní Domaslavice 232; tel.: 776 642 180,
558 688 055. OSLAĎTE SI ŽIVOT ZDRAVĚ!
(platnost od 27.11.)

