▪ USNESENÍ 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D. DOMASLAVICE,

konaného dne 28.3.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
program 27. zasedání včetně doplnění bodů programu:
a) Smlouva o užívání silnice pro zvláštní užívání č. FM/10/a/2018/Koc
b) Žádost o povolení uložení HDPE mikrotrubiček v rámci stavby nového chodníku
v D.Domaslavicích
c) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2016/7004
d) Žádost o převedení kladného výsledku hospodaření za rok 2017
e) Obnovení příspěvku na realizovanou kanalizační přípojku
f) Nabídka na pronájem nebytových prostor
- Ověřovatele zápisu: N.Pěkník, M.Junga
- Návrhovou komisi: L.Furmančík, M.Halata
- Smlouvu o dílo – Dodatek č. 1 s firmou ATRIS, s.r.o. (smlouva na zpracování
projektové dokumentace stavby „Mateřská škola Dolní Domaslavice“)
- Příkazní smlouvu na výkon činnosti technického dozoru investora – dodatek č.1 s
firmou Dozor stavitele s.r.o
- Příkazní smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– dodatek č. 1 s firmou INGESTA spol. s r.o.
- Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci „Parkoviště u ZŠ Dolní
Domaslavice“ ve výši 30,7 % z uznatelných nákladů
- Smlouvu o podnájmu části pozemku p.č. 682/1 v k.ú. Lučina
- Záměr pronájmu obecních pozemků dle přílohy č. 1
- Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Kulturní dům v obci Dolní Domaslavice
– zpracování projektové dokumentace“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
s firmou MR Design CZ, s r.o., která podala nejvhodnější nabídku ve výši 1 415 700,Kč včetně DPH
- Výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace Základní školy
v Dolních Domaslavicích“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s firmou CSK –
Invest, s r.o., která podala nejvhodnější nabídku ve výši 5 439 935,51Kč bez DPH
- Smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání č. FM/10/a/2018/Koc
- Uložení HDPE mikrotrubiček firmě HnojnikNet IČ: 68159790 v rámci stavby nového
chodníku v Dolních Domaslavicích s tím, že stavebník musí doložit všechny právní
náležitosti pro realizaci. Ověřit, zda musí být smlouva o věcném břemeni.
- Dodatek č. 2 k Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2016/7004
- Převedení kladného výsledku hospodaření ZŠ Dolní Domaslavice: 100 tis. Kč do
rezervního fondu a částku 20 535 ,-Kč do fondu odměn.
- Finanční příspěvek na kanalizační přípojku realizovanou do 31.12.2018 za stejných
podmínek jako v předchozím období
Bere na vědomí
- Splnění úkolů z 26. zasedání ZO
- Informace starosty: Parkoviště u základní školy
Rekonstrukce bývalého pohostinství v budově OÚ
Rekonstrukce kanalizace Základní školy D.Domaslavice
Informace o Změně ÚP č.2

Neschvaluje
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D50296/INV/2017/004 (týkající se výstavby
chodníků)
- Nový počet členů zastupitelstva obce (15) pro volby do zastupitelstva obce pro příští
volební období
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu
- Pronájem prostor v bývalém pohostinství v budově OÚ za 1,- Kč
▪ INFORMACE – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Zastupitelstvo obce na svém 27. zasedání schválilo prodloužení vyplácení doby finančního
příspěvku na kanalizační přípojku do 31.12.2018 za stejných podmínek.
Po realizaci kanalizační přípojky, má každý majitel nemovitosti s trvalým bydlištěm v D.
Domaslavicích nárok na poskytnutí příspěvku. Žádost o poskytnutí jednorázového
finančního příspěvku na kanalizační přípojku možno vyzvednou na obecním úřadě nebo si
stáhnout na stránkách obce www.ddomaslavice.cz
Příspěvek bude vyplácen takto:
a) Na gravitační přípojku delší 10m - 8000,- Kč.
b) Na gravitační přípojku 10m a kratší - 4000,-Kč.
c) Na tlakovou přípojku(bez rozdílu délky) - 16 000,-Kč.
Kdo si ještě nevyzvedl dokumentaci kanalizační přípojky, může tak učinit v úřední
dny na obecním úřadě v Dolních Domaslavicích.
▪ PROČ JE NUTNO ŘEŠIT LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD?

Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí každý, kdo produkuje odpadní vody,
musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak
jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí a to bez rozdílu počtu trvale
bydlících obyvatel.
Legislativa:
Směrnice Rady EU č. 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod;
- Zákon č. 254/2001 Sb. a vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (zejména novela 20/2004 Sb., takzvaná euro novela);
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění
pozdějších předpisů;
- Vyhláška MZe ČR 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.;
- Nařízení vlády 229/2007 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
V případě domácností došlo k významné změně dne 1. 1. 2008, kdy nabyl účinnosti
požadavek Vodního zákona uvedený v Části I, Čl. II, odst. 2, zákonu č. 20/2004 Sb., který
zni:
„Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k
odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností
pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1.

ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba
kratší. V případě, že doba, na kterou byla tato rozhodnutí udělena, uplynula před dnem
účinnosti tohoto zákona, prodlužuje se jejich platnost do 31. prosince 2004. Ustanovení
§9 odst. 4 vodního zákona tímto bodem není dotčeno“.
V souladu s požadavkem zákona tedy každý majitel nemovitosti, který produkuje
odpadní vody a vypouští tyto vody po mechanickém předčištění do recipientu (vodního
toku, příkopy nebo na terén) nebo do vod podzemních (podmoku, trativodu nebo
meliorace), má požádat příslušný Vodoprávní úřad o vydání povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Podmínkou vydání povolení je
uvedení stávajícího stavu likvidace odpadních vod do souladu s požadavky platné
legislativy. V případě, že majitel nemovitosti nemá možnost napojit splaškové odpadní
vody na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV) musí
nahradit stávající septik (žumpu s přepadem) vodotěsnou bezodtokovou jímkou nebo
vybudovat domovní ČOV. V opačném případě od 1. 1. 2008 majitel nemovitosti postupuje
v rozporu se zákonem a v případě zjištění protiprávního stavu bude mu uložena pokuta od
5 do 50 tis. Kč (v případě, že se jedná o fyzické osoby). Tato povinnost neplatí, pokud
odpadní vody z domácnosti jsou vypouštěny do veřejné kanalizace. V případě obce, která
vlastní nebo provozuje veřejnou kanalizaci, která odvádí odpadní vody bez čištění do
recipientu, platí obdobné ustanovení zákona. Mimo to je obec v případě, že množství
vypouštěného znečištění a kvalita vody na odtoku do recipientu překračuje zákonem
stanovené podmínky (viz příloha č. 2 zákona č. 254/2001 Sb.), povinna platit poplatek za
znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných odpadních vod
- viz Hlava X, § 89, odst. 1 Vodního zákona.
▪ OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Zákon č. 166/99 Sb. o veterinární péči v platném znění, nám ukládá očkovat naše pejsky
proti vzteklině. Očkování se týká všech psů starších 6-ti měsíců. Každý chovatel je povinen
zajistit toto očkování. Pokud váš pejsek ještě není naočkován na rok 2018, máte možnost
s ním přijít k očkování ve středu 25.4.2018 v 16,00 hod. k obecnímu úřadu anebo v
16,20 hod. ke Zvonku. Podle tohoto zákona je očkování povinné a v případě nesplnění
povinnosti se majitel zvířete vystavuje nebezpečí uložení pokuty až do výše 10 tis. Kč podle
§ 71. Vakcinace je plně hrazena chovatelem. Poplatek za naočkování jednoho zvířete činí
120,- Kč. Očkování provede MVDr. Igor Sušovský, v případě dotazů můžete volat na
telefon 558 696 271 po 19, 00 hod. nebo mobil 602 560 492.
Upozornění:
Upozorňujeme všechny chovatele psů, že obec není WC pro pejsky a každý majitel psa
je povinen likvidovat psí extrementy, aby tak majitelé psů neobtěžovali spoluobčany.
P.Postůvka, starosta obce
▪ ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zápis do 1. ročníku ZŠ
3.dubna přišlo k zápisu do 1. ročníku 17 dětí z Dolních Domaslavic, Horních
Domaslavic a Soběšovic. U 1 dítěte byla podána žádost o odklad. V novém školním roce
by tak mělo nastoupit 16 prvňáčků.

Upozornění pro ty, kteří tak neučinili. § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném
od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní
docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit
povinnou školní docházku.
Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany
zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek
dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a)
jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst.
4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný
zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.
Zápis do MŠ
Termín (osobní) byl stanoven na 3. 5. 2018 v době od 10 do 16 hodin u paní učitelky
pověřené vedením MŠ, Táni Čermákové.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku,
pokud ještě do mateřské školy nedocházejí (v tomto případě nepožaduje škola doklad o
očkování).
Nárok na přednostní přijetí mají: od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od
1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2017! Od 1. 9. 2018 mají nárok
na přijetí už i děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 3 let.
Předběžná informace pro zájemce o předškolní vzdělávání opět není příznivá. Vzhledem
k stávající kapacitě (40 dětí) a počtu dětí, které nastoupí do 1. ročníku z naší MŠ, se
předpokládá, že se v MŠ uvolní pouhých 11 míst.
Mgr. Petr Fikoczek
Krajské kolo – Zeměpisná olympiáda (garant PhDr. R. Kubická)
Krásného úspěchu dosáhla Tereza Pončová, žákyně 8. ročníku, která obsadila v kategorii
8. – 9. ročníků 10. místo v ostravském krajském kole. Gratulujeme!
Pythagoriáda 5. – 8. r. (matematická soutěž) školní kolo
5. ročník: 1. S. Macura, 2. R. Horkel, 3. N. Szkanderová
6. ročník: 1. M. Vicher, 2. A. Štensová a P. Urbančík
7. ročník: 1. J. Koloničný a T. Uher, 3. J. Kobierski
8. ročník: 1. A. Gembal, 2. J. Preiner, 3. T. Pončová a P. Stříž
Martin, Honza a Tomáš si počtem bodů vybojovali postup do okresního kola.
Blahopřejeme!
Matematický klokan (mezinárodní soutěž) školní kolo
Kategorie Cvrček (2. – 3. r.) : 1. M. Urbaňski, 2. K. Lukeš, 3. K. Biolková
Kategorie Klokánek (4. – 5. r.) : 1. J. R., 2. S. Macura, M. Radovesnický, J. Žilinská
Kategorie Benjamín (6. – 7. r.) : 1. R. Mec, 2. D. Křižák, 3. M. Vicher
Kategorie Kadet (8. – 9. r.) : 1. D. Klámrt, 2. P. Mintěl, 3. K. Pichová
Vynikajícího výsledku dosáhl především Max Urbaňski, který se dostal do nejlepší
okresní desítky úspěšných řešitelů. Gratulujeme!
www.zsddomaslavice.cz

Noční čtení 2018
Po roce se na naší škole 28.3. konalo Noční čtení. Tentokrát se akce uskutečnila pod
záštitou Městské knihovny v Třinci. Paní knihovnice si připravily hezký a zábavný
program, kdy děti na jednotlivých stanovištích plnily ve skupinkách připravené úkoly.
Jako poděkování jim pak děti zahrály divadelní představení, které nacvičují v
dramatickém kroužku. Před večerkou jsme si společně zatančili na minidiskotéce,
poté jsme se zabalili do svých spacáků, chvíli ještě vstřebávali zážitky z hezkého večera
a
pak
se
všichni
potichounku
odebrali
do
krajiny
snů.
Za školní družinu Adamcová I.
▪ SVÁTEK SV. FLORIÁNA – MŠE ZA ZEMŘELÉ HASIČE.

Při příležitosti svátku sv. Floriána – patrona hasičů se slouží v naší farnosti mše za všechny
zemřelé hasiče. Uskuteční se v neděli 6. května 2018 v 8:00 hodin v kostele sv. Jakuba
v Horních Domaslavicích. Zveme všechny hasiče a jejich příznivce k zamyšlení a zklidnění
od našeho hektického života při promluvě pana faráře Mgr. Jana Vechety.
Zve výbor SDH Dolní Domaslavice
SDH Dolní Domaslavice Vás zve na

Pálení čarodějnic
které se koná dne 28. 4. 2018 od 15,00 h
v areálu za hasičským domem.
Soutěže a hry pro děti, malování na obličej,
potom společné zapálení vatry
a upálení čarodějnice.
K čarodějnickému reji hraje a zpívá
DJ Vojta Michalíček.
Občerstvení zajištěno, maska vítaná.
Vstup volný.
Akce se koná jen za hezkého počasí.
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V DUBNU,

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
p. Gertruda Lašová p. Ladislav Skřížala.
▪ FLORBAL – SK PJERUNI DOMASLAVICE

Regionální liga – muži A
18. 2. nás v Rožnově vyzval domácí rezervní tým. K naší smůle domácí nastoupili v
nejsilnější sestavě (s povolenými hráči prvního týmu) a my chvílemi nevěděli, kam dřív.
Tým ale předvedl kompaktní přístup, dokázal srovnat nepříznivý stav a v infarktovém
závěru přežil i oslabení. Bod za remízu 5:5 (P. Fojtík 2, F. Górny, R. Kovařík, L. Skulina)
byl zlatý.
B tým Spartaku Přerov naopak ve svém prvním zápase příliš nepřesvědčil a my doufali
v plný bodový zisk. První třetinu jsme dominovali, na počátku druhé jsme šli do vedení 3:0,
pak však přišla chyba a soupeř se vrátil do zápasu. Až do konce to byla přetahovaná a když

už se zdálo, že s dobrým koncem, hosté laciným gólem srovnali. Remíza 6:6 (A. Langer 2,
R. Kovařík 2, L. Křivánek, M. Návrat) byla jednoznačně ztrátou!
3. 3. jsme pořádali ve Smilovicích. Na Vosy ze Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme opět
nevyzráli. Prohra 3:6 (F. Górny 2, A. Langer) mrzela, protože jsme hráli dobře, ale
nedokázali zužitkovat šance. Proti vedoucímu týmu Playmakers Prostějov jsme si velké
naděje nedávali, do pole bylo k dispozici jen 9 stabilních hráčů a tak si v A týmu připsal
svůj první start Matěj Adamek. Zápas se však musel líbit, po dvě třetiny přetahovaná,
v poslední jsme zlomili soupeře pěti góly a slavili překvapivé vítězství 9:5 (R. Kovařík 3,
A. Langer 3, L. Skulina, L. Křivánek, M. Návrat). Děkujeme M. Fikoczkové, L.
Krawczykovi i M. Adamkovi za pořadatelské povinnosti.
24. března jsme hráli v blízkém Českém Těšíně. V sestavě však chyběli 4 stabilní hráči,
v obraně se muselo improvizovat a výsledkem byl nevydařený duel s domácím Těšínem,
kterému jsme podlehli 3:8 (V. Čmiel, F. Górny a R. Kovařík). Tato facka tým vyhecovala
k bojovnému výkonu proti FBK Jeseník. V dramatickém zápase jsme brali 3 body za výhru
8:5 (A. Langer 4, V. Peterek 2, F. Górny 2).
15. 4. zajíždíme do Přerova. V 11 hodin nás čeká vedoucí tým, SK K2 Prostějov, ve 14
pak FBC Beerboys TJ Libina. 29. 4. zakončíme sezónu v Rožnově. 8.45 FBC Piranha
Přerov, 13.15 FBK Rožnov p/R B. Těžké zápasy, v boji o udržení není rozhodnuto, v tabulce
jsme se sice posunuli na 6. příčku, ovšem jsme mezi 6 týmy, které nemají nic jisté.
Moravskoslezský přebor – muži B
Béčko končí na 5. místě! 24. 2. v Čeladné bodovali z 50 %. Kojotům z Jabunkova
podlehli 6:7 (A. Langer 4, V. Peterek, V. Wojnar), ale překvapivě přestříleli FbK Horní
Suchá B 10:8 (A. Langer 5, L. Zaslavskij 2, D. Bojda, V. Peterek, L. Sváda).
10. 3. jsme pořádali ve Smilovicích. S vedoucími Z.F.K. Petrovice C jsme uhráli remízu
4:4 (V. Peterek 2. A. Langer 2) a FK Gůfuň Nový Jičín porazili gólem Vojty Peterka 11
sekund před sirénou 4:3 (V. Peterek 2, D. Bojda, A. Langer). Děkujeme především R.
Zaslavské a Natálce Bartkové za práce u pořadatelského stolku.
7. 4. v Havířově podlehli FBX FÉNIX Orlová 3:6 a udolali Flashing Stars Havířov 6:4.
Moravskoslezská liga mladších žáků
Mladší žáci hráli nezvykle vyrovnaný turnaj 18. 2. v Petrovicích a bylo z toho 2. místo
zásluhou lepšího vzájemného skóre. Podlehli Z.F.K. Petrovice 4:5 (M. Vicher 2, F. Musiol
2), s FBC ORCA Krnov hráli smírně 4:4 (F. Musiol 3, D. Křižák), stejně jako s S.K.
P.E.M.A. Opava červení 2:2 (F. Grác. M. Vicher) a porazili S.K. P.E.M.A. Opava modří
7:2 (D. Křižák 3, F. Musiol 3, F. Grác).
17. 3. v MSH Havířov podlehli Paskovu Saurians 1:4, remizovali se Slovanem Havířov
3:3, podlehli FBK Eagles Orlová 1:3 a porazili FBC „Barbariens“ H. Životice 4:0.
Závěrečný turnaj proběhne 14. 4. na Dubině. Od 8.35 čekají týmy FBK Škorpioni
Ostrava, 1.SC TEMPISH Vítkovice, FBC Letka Ostrava a FbC Coyotes Jablunkov.
Moravskoslezská liga elévů
Elévové obsadili 3. 3. v Hradci nad Moravicí 3. místo také zásluhou lepšího skóre.
V oslabené sestavě remizovali s FBC „Barbariens“ H. Životice 14:14, podlehli FBC Letka
Ostrava 5:22 a v souboji o 2. příčku podlehli domácímu týmu 17:18. Elévové FBC ORCA
Krnov se pro nemoc nedostavili.
Poslední turnaj odehrají 22. 4. ve SH TJ Ostrava od 10 hodin s týmy FBC Tigers Poruba,
FBK Rožnov p/R, 1.SC TEMPISH Vítkovice, FBC Spartak Bílovec.
PF

