▪ USNESENÍ Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE D.DOMASLAVICE,

konaného dne14.5.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- program 28. zasedání, včetně doplnění bodů programu:
a) Smlouva o budoucí smlouvě kupní (Silesian invest s.r.o.)
b) Žádost o zatrubnění a pročištění příkopu
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby „Chodníky v obci Dolní
Domaslavice“
d) Smlouva o koordinaci stavebních prací
e) Projekt KD (multifunkční haly)
f) Zřízení 1 administrativního místa
- ověřovatele zápisu: M.Chrobočková, P.Fikoczek
- návrhovou komisi:D.Dudek, N.Pěkník
- dodatek č. 1 ke smlouvě o užívání silnice a o převzetí některých povinností
vyplývajících ze smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání č.FM/54/a/2017/Koc a
dále ze smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání č. FM/10/a/2018/Koc
- výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Parkoviště u ZŠ Dolní Domaslavice“a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s firmou CSK – Invest, s.r.o., která podala
nejvhodnější nabídku ve výši 1 084 954,95 Kč
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 665/3, 665/4 a
665/6 v k.ú. Volovec
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek p.č. 665/1 v k.ú.
Volovec
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemek p.č. 1061/1 v k.ú. Dolní
Domaslavice
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu IP-128022126/4, D.Domaslavice
- zařazení části pozemku p.č. 327/1 v k.ú. D.Domaslavice, která nebyla dotčena změnou č.
1 Územního plánu Dolní Domaslavice vydanou jako opatření obecné povahy č. 1/2016
do zastavitelné plochy smíšené obytné (SO). V souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona,
z obsahu obdržených stanovisek dle § 55 a odst. 2 písm. d) a e) nevyplývá potřeba
zpracovat vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
- smlouvu o právu provést stavbu vedení přípojky vody na pozemcích p.č. 313/137, p.č.
313/147 a p.č. 313/246
- nový počet členů zastupitelstva obce (15) pro volby do zastupitelstva obce pro volební
období 2018-2022
- zřízení pracovního místa pro údržbu obce
- využití prostor bývalé prodejny Minimarketu pro potřeby obce
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu
- smlouvu o budoucí smlouvě kupní - pozemek p.č. 4/4 o výměře 297m 2 a pozemek p.č.
649/14 o výměře 9 m2 za částku 70 tis. Kč
- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizaci stavby „Chodníky v obci Dolní
Domaslavice“ číslo smlouvy: D50296/INV/2017/004

Neschvaluje:
-smlouvu o koordinaci stavebních prací mezi obci D.Domaslaivce a firmou Pavel Jochim
- zřízení administrativního místa
Bere na vědomí:
- příkazní smlouvu mezi Mikroregionem Žermanické a Těrlické přehrady IČ 70305374 a
Ing. Jaroslavem Votýpkou, IČ 47196394 na zajištění činnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 2016/679 EU
-informaci o postupu prací na výstavbě chodníků v obci
- opětovné vyhlášení výzvy na pronájem bývalého pohostinství
Ukládá:
-výboru pro výstavbu zjistit situaci na místě, kde se žádá o zatrubnění příkopu a
navrhnout řešení
-vedení obce sjednat schůzku projektanta KD s členy výboru pro výstavbu
-vedení obce reklamovat kanalizaci u firmy AWT Rekultivace v úseku od č.p. 269 po č.p.
50
▪ NOVINKY NA ÚSEKU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOV. DOKLADŮ

Od 1. července 2018 dochází k několika změnám při vydávání občanských průkazů i
cestovních dokladů.
Nově budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem, který držiteli umožní využívání občanského průkazu při vzdálené
autentizaci a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Bude však na zvážení každého
občana, zda si elektronický kontaktní čip aktivuje či nikoliv. Aktivaci čipu bude moci
provést při převzetí občanského průkazu nebo kdykoliv do doby skončení platnosti dokladu.
Aktivací se rozumí zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu.
U obou kódů se jedná o zadání 4 – 10 libovolných číslic zvolených držitelem.
Ke změnám dochází také ve lhůtách pro vydání občanských průkazů. Občanské průkazy
budou vydávány ve třech lhůtách – do 30 dnů, do 5 pracovních dnů a do 24 hodin
pracovního dne. Občanské průkazy vydané do 24 hodin pracovního dne bude občan
přebírat pouze přímo na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72,
Praha 4). Lhůtu pro vydání dokladu si volí každý žadatel u podání žádosti sám, dle svých
potřeb.
Všechny dosud vydané občanské průkazy budou i nadále platné, žádná tzv.
hromadná výměna občanských průkazů neproběhne. Ti občané, kteří budou mít zájem
o vydání nového typu občanského průkazu s čipem, mohou o nový doklad požádat, uhradí
však správní poplatek 200 Kč.
Výjimkou jsou držitelé občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem vydaných do 30. června 2018, za jehož vydání dříve uhradili správní
poplatek ve výši 500 Kč, a občané, jež jsou držiteli občanských průkazů s dobou platnosti
na 35 let nebo bez omezení.
I nadále budou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji pro děti ve věku
do 15 let, které dětem slouží zejména jako cestovní doklad v rámci zemí Evropské unie.
Za vydání občanských průkazů ve lhůtě do 30 dnů se poplatky nemění; tzn., že v případě
vydání nového občanského průkazu u občana staršího 15 let z důvodu uplynutí doby

platnosti v dokladu uvedené nebo změny některého z údajů v dokladu uvedeném se nový
občanský průkaz vydává bezplatně, u dětí ve věku do 15 let za poplatek 50 Kč.
Správní poplatky za vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách jsou nově od
1. července 2018 stanoveny takto:
Věk občana
Občan starší 15 let
Občan mladší 15 let

Vydání občanského průkazu
do 24 hodin pracovního dne
1000 Kč
500 Kč

Vydání občanského průkazu
do 5 pracovních dnů
500 Kč
300 Kč

Od 1. července 2018 se ruší vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti na 1 měsíc, který byl vydáván zpravidla na počkání
v případech, kdy držitel stávající doklad ztratil, poškodil nebo zničil či mu byl odcizen, a
dále v případech, kdy byl občanovi úředně zrušen údaj o místu trvalého pobytu.
Na úseku cestovních dokladů se již dva roky vydávají pouze cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. V případě vydání cestovního pasu
ve lhůtě do 30 dnů se výše správního poplatku nemění. Nadále se bude hradit správní
poplatek 600 Kč za vydání cestovního pasu občanovi staršímu 15 let a 100 Kč za vydání
cestovního pasu dítěti ve věku do 15 let.
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených
lhůtách. Lhůty pro vydání cestovních jsou stanoveny shodně jako u občanských průkazů, a
to do 5 pracovních dnů a do 24 hodin pracovního dne. V případě vydání cestovního pasu
ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne bude možné převzetí vyhotoveného cestovního
pasu pouze na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4).
Správní poplatky za vydání cestovních pasů vydaných ve zkrácených lhůtách jsou od
1. července 2018 stanoveny takto:
Věk občana

Vydání cestovního pasu do 24
Vydání cestovního pasu
hodin pracovního dne
do 5 pracovních dnů
Občan starší 15 let
6000 Kč
3000 Kč
Občan mladší 15 let
2000 Kč
1000 Kč
Nově mohou být žadatelé informováni o možnosti převzetí vyhotovených dokladů
prostřednictvím textové zprávy nebo elektronické pošty. Bude-li chtít žadatel využít této
služby, uvede své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu u podání žádosti o vydání
občanského průkazu či cestovního pasu.
Bližší informace Vám rádi sdělí v úředních dnech osobně zaměstnanci oddělení
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města FrýdkuMístku v Místku, ul. Palackého 115, II. NP v kanc. č. 251, 252 a 253 nebo telefonicky na č.
558 609 455, 558 609 458 nebo 558 609 456.

▪ TRADIČNÍ ZÁJEZD SVAZU ŽEN DOLNÍ DOMASLAVICE

se v letošním roce uskuteční ve středu 29. srpna 2018. Zveme všechny občany na zájezd
do Zlína a Kroměříže za 200,- Kč. Závaznou zálohu ve výši 100,- Kč složte prosím do konce
června na OÚ Dolní Domaslavice nebo členkám výboru svazu žen.
Těšíme se na všechny.

Výbor svazu žen

▪ PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI S OBČANY

JUDr. Marcela Žoričová projedná a vyřídí právní záležitostí s občany i podnikateli, a to
formou poradenství, sepisováním listin, žalob, smluv (kupních, darovacích, převodů
nemovitostí), výminků a služebnosti (věcných břemen), oblasti rodinného práva apod.
Kontakt: každou středu mezi 14,00–15,00 h v zasedací místnosti budovy OÚ Lučina
nebo v advokátní kanceláři Havířov –Město, Na Fojtství 8, vhodné předem zavolat
tel. i fax: 596 810 741, 603 447 219, e-mail:zoric@atlas.cz
▪ PRODEJ MEDU

Nabízím med z vlastní včelnice. 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!

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU

Přejeme všem pevné zdraví do dalších let. p. Ján Bartoš, p. Vladislav Kos a p. Ladislav
Tvrdý.
▪ DOVOLENÁ MUDr. B.PITŘÍK

Ve dnech 31.8.2018 až 23.9.2018 bude mít MUDr. B. Pitřík dovolenou. V těchto
dnech jej zastupuje ve svých ordinacích MUDr. Jana Olšarová takto:
Ordinace Hradiště
Ordinace Třanovice
Po
7,30-10,30
12-15
Út
12,30-15
8-10
St
7,30-11
13,30-15,30
Čt
12,30-14,30
8-10,30
Pá
7,30-10
11-13
MUDr. B. Pitřík začne ordinovat dne 24.9.2018

▪ PORADENSTVÍ O OBLASTI DLUHU, NÁVRHY NA ODDLUŽENÍ

Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte se
„dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě
beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může podat,
jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském programu nebo
vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím advokáta,
notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby jsou ale
zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro poskytování
služeb v oblasti oddlužení. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
takovou akreditovanou osobou je – na základě udělené plné moci je oprávněna podat za
fyzickou osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě. Podání návrhu
je zde bezplatné.
Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v našem detašovaném pracovišti
ve Frýdku Místku, Kolaříkova 2185 (kancelář je v blízkosti Kapkovy vily. Nejbližší
zastávka MHD Anenská a ČSA)
Navštívit nás můžete:
Pondělí 8:00– 12:00,13:00 – 17:00
Úterý 13:00 – 15:00– jen pro objednané
Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00 – jen pro objednané
Telefonicky se můžete také objednat: 558 431 889
Marie Mayerhofferová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště Frýdek Místek
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s.

▪ POZVÁNÍ

Spolek rodičů Vás zve jménem svým, dětí a učitelů na Dětské radovánky, které se
budou konat 16.6. v 15,30 hod v areálu za Hasičským domem. Od 20 hod bude
následovat tradiční noční zábava, kde to roztočí skupina Rufusáci.
Pokud se mezi rodiči najde zájemce, který je ochoten převzít předsednictví spolku pro
školní rok 2018/2019, nechť kontaktuje vedení školy.
Spolek rodičů
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Obec Dolní Domaslavice ve spolupráci s SDH Dol. Domaslavice
a dalšími spolky pořádá u příležitosti oslav 110. výročí založení
hasičského sboru a 100. výročí vzniku státu
dne
od 15 hod. v areálu za požární zbrojnicí zábavné
odpoledne, na které Vás srdečně zveme.
Program:
Zahájení
Vystoupení dětí
Vystoupení mladých hasičů

Cimbálovka Jagár
Zumba
Country skupina Blaf

Babinec Horní Domaslavice
Vláďa Hron
Večer pokračuje diskotékou

K občerstvení jsou zajištěny masné výrobky, rybí speciality, domácí koláče, cukrová vata, víno, pivo.
Slosovatelná tombola, zábava pro děti. Vstupné zdarma.
Programem Vás budou provázet Staňka Moravcová a Milan Junga.
Upozorňujeme řidiče, že parkování bude na hřišti za ZŠ

Hlavní sponzor:

