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Výpis podstatných usnesení z 20. zasedání
zastupitelstva obce
Na 20. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 27. 10. 2016
projednávali zastupitelé schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR, rozpočtová opatření a také závěrečný účet
DSO Mikroregionu žermanické a Těrlické přehrady.

Podstatná usnesení z 20. zasedání:
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 14196543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 251/20/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Rozpočtová
opatření č. 8/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 252/20/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch obce Horní Domaslavice,
mezi obcí Horní Domaslavice a Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Horní a Dolní Domaslavice.
Výsledek hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Usnesení č. 253/20/2016 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0
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Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch obce Horní Domaslavice,
mezi obcí Horní Domaslavice a majitelem / majiteli pozemků parc. č.
1041/4 a st. 156/2.
Výsledek hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 254/20/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice bere na vědomí Závěrečný
účet DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2015.
Usnesení č. 255/20/2016 bere zastupitelstvo obce na vědomí.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje odkup pozemku
pod cestou parc. č. 1019/8 od soukromých vlastníků za cenu 2,- Kč
za pozemek.
Výsledek hlasování: Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 257/20/2016 bylo schváleno.
Ing. Kolářová Válková

Mateřská škola Horní Domaslavice, p. o.
Je za námi první čtvrtletí. Co se v naší školičce událo?
Během září se děti adaptovaly na nové prostředí a personál.
Adaptace byla úspěšná a všechny slzičky jsme zvládly osušit a
snad i děti rozesmát. Podzimní sluníčko nás nalákalo na
polodenní výlet do Ostravské zoo. Ráno v den výletu se
schovalo a na obloze byly jen mraky. Děti byly statečné, nějaký
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mrak je neodradí. Maminky je dobře oblékly a tak mohly
obdivovat všechna cizokrajná zvířata. Ač jsou naše děti z
vesnice, líbilo se jim u koz, které stále žebraly dobroty.
Obdivovali jsme slepici s kuřátky a malé králíčky. Kousek za
hroším bazénem děti projevily odvahu, když vešly do tmy, aby
viděly život zvířátek žijících ve tmě. Nakonec jsme došli k
žirafám, které děti učarovaly. Nazpátek jsme se svezli safari
vláčkem a rychle zpátky do školky na oběd.

V říjnu k nám přijelo divadlo. Děti shlédly pohádku O kašpárkovi
a modré perle. Během října děti obdivovaly přírodu, která
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kouzlila svými barvami. Vyráběli jsme draky. Povídali jsme si o
zelenině a ovoci, které jsme sklidili na našich zahrádkách.
Začátkem listopadu jsme měli strašidelný den ve školce. Děti
přišly v maskách, zasoutěžily si a vydováděly se v tanci.
Odpoledne na nás čekal lampionový průvod s cestou za
pokladem. Ač bylo po změně času, začátek průvodu byl ještě
za plného světla. Než jsme došli podle svíček k pokladu, pěkně
se zšeřilo a lampióny se rozzářily. Na zpáteční cestě ke školce
vypadaly děti jako broučci s lucerničkami.
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V naší školičce je krom práce u dětí ještě další práce. Mnozí z
vás jste do školy na Podlesí chodili a tak víte, že budova je to
velká. Během podzimních prázdnin jsme společně vyklidili třídu
vedle kanceláře a chtěli bychom tam zřídit hernu – tělocvičnu
pro dny, kdy nebudeme pro nepřízeň počasí chodit ven.
Z půdních prostor jsme vyklidili všechen nepotřebný, léty
nastřádaný papír. Rodiče s dětmi také sbírali a celkem jsme
nashromáždili a odevzdali 680 kg papíru. Děkujeme.
Bc. Marie Šokalová, ředitelka MŠ

Mikulášská nadílka 2016
Klub žen Horní Domaslavice z. s. zve všechny děti i rodiče na
akci

Mikulášská nadílka
dne 10. 12. 2016 v 15:00 hodin
v Obecním domě v Horních Domaslavicích

do 4. 12. 2016 na tel. +420 736 155 544
nebo e-mailem hdbabinec@seznam.cz.
Přihlašování dětí

Pro děti z okolních obcí cena balíčku 60,- Kč.
Na Mikulášské nadílce bude malování na obličej, foto
s Mikulášem a čertem, bohaté občerstvení, cukrová vata a
toasty.
Srdečně zve Klub žen
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Zájezd na Vánoční trhy
Dne

3. prosince 2016 se uskuteční zájezd na Vánoční trhy do

Krakova. Na zájezd se bude odjíždět od Obecního úřadu v
7:00 - 7:30 hodin.
Odjezd z Krakova bude naplánován mezi 17:00 – 18:00
hodinou. Cestovní pojištění si zajistí každý samostatně dle

svého uvážení.
Vzhledem k velkému zájmu o zájezd pojedou do Krakova dva
autobusy. Pokud byste měli zájem se zájezdu zúčastnit, je

volných posledních 10 míst (kontakt: +420 558 664 342).
Všichni občané, kteří se na zájezd do Krakova přihlásili a
doposud neuhradili poplatek (100,- Kč pro občany obce a
300,- Kč pro občany z ostatních obcí) žádáme, aby poplatek
uhradili v hotovosti na Obecním úřadě nejpozději do pondělí

21. 11. 2016.
Ing. Kolářová Válková

Hospoda U Splavu
Plánujete rodinnou oslavu či jubileum pro 30 – 70 lidí a nevíte o
vhodném místě? Hospoda U Splavu je tu pro vás.
Rádi Vám zařídíme příjemnou akci v sále Obecního domu
v Horních Domaslavicích tak, ať si bez zbytečných starostí
můžete užít svých blízkých.
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Obraťte se na nás na telefonním čísle +420 739 485 562 a my
už zařídíme vše potřebné podle vašich představ. Těšíme se na
vás.

Akce v Hospodě U Splavu:
18. listopadu v 16:30 hodin

Podzimní turnaj ve stolním tenise
Startovné: 50,- Kč

18. – 19. listopadu

Langoše
V pátek 18. 11. od 16:30 hodin, v sobotu 19. 11. od 15:00
hodin.

9. prosince od 20:00 hodin

Disko párty 80. – 90. let
Prokopejte se šatníkem, vytáhněte staré disko oblečky a
přijďte si zavzpomínat, jak jsme se bavili koncem
minulého století. Hraje DJ OLS.
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Informace Obecního úřadu pro občany
Uzavření Obecního úřadu:
Dne

18. 11. 2016

bude Obecní úřad Horní Domaslavice uzavřen

z důvodu čerpání dovolené.

V době od

uzavřen

19. 12. 2016 do 1. 1. 2017 bude Obecní úřad

z důvodu čerpání dovolené. Obecní úřad bude opět

otevřen od pondělí 2. 1. 2017.
Děkujeme za pochopení.

Termíny vymetání komínů na rok 2017:
Pan Robert Welszar – tel.: +420 721 168 804
Termíny:

27. – 28. 2. 2017
4. – 5. 5. 2017
7. – 8. 12. 2017

Povinné revize kotlů na tuhá paliva:
Vážení spoluobčané,
s ohledem na platnost zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, upozorňujeme na povinnost mít provedenu revizi u
kotle na tuhá paliva. Kotlem se rozumí spalovací stacionární
zdroj na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 30 kW včetně,
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který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
topení.
První revize je povinná do 31. 12. 2016, poté musí být revize
provedena vždy jednou za dva roky. Revizi provádí odborně
způsobilá osoba – osoba, která je proškolena výrobcem kotle
a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.
V případě, že výrobce kotle zanikl nebo se nedá zjistit, může
revizi provést odborně způsobilá osoba, která je proškolena
jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje.
Od 1. 1. 2017 mají občané povinnost předložit doklad o
provedené revizi na základě výzvy obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (Magistrát města Frýdek-Místek).
V případě porušení této povinnosti hrozí pokuta až do výše
20.000,- Kč.

V Horních Domaslavicích 7. 11. 2016.
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Program rozvoje obce Horní Domaslavice
na období od 2016 do 2022

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Správa obce je vykonávána Obecním úřadem, který vykonává
úkoly v samostatné působnosti v základním rozsahu na území
katastru obce Horní Domaslavice. V čele obce stojí uvolněný
starosta, místostarosta obce je neuvolněný. Zastupitelstvo obce
má 13 členů. Na Obecním úřadě pracuje na plný úvazek účetní
obce, referentka obecního úřadu a dělník zajišťující údržbu v
obci. Obec také zaměstnává na DPP správce hřbitova a paní
uklízečku. V případě možnosti využití dotací z Úřadu práce, jsou
zaměstnáni na sezónu 2 zaměstnanci.
Obec Horní Domaslavice je zřizovatelem Mateřské školy, která
má 4 zaměstnance - paní ředitelku, paní učitelku, vedoucí
kuchyně a kuchařku v jedné osobě a paní na úklid.

Hospodaření a majetek obce
Obecní Horní Domaslavice má ve svém vlastnictví místní a
účelové komunikace, kterých vlastní 15.907,3 m (70,5 %),
přičemž zbývající část komunikací (6.654 m) je ve vlastnictví
státních institucí nebo soukromých vlastníků (dle Pasportu
komunikací z roku 2006). Kromě komunikací obec vlastní také
pozemky, z nichž 17.000 m2 tvoří pozemky určené k výstavbě.
Majetek obce tvoří také inženýrské sítě - vodovod a plynovod a
veřejné osvětlení, které prošlo v roce 1991 rozsáhlou
rekonstrukcí.
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Obec dále vlastní budovu Mateřské školy, ve které se nachází i
obecní byt, který obec pronajímá. V majetku obce je rovněž
budova Obecního úřadu a Obecního domu, ve kterém je
provozována Hospoda U Splavu.
V letech 2012 - 2013 byla na budově Obecního domu
provedena výměna střechy a byla zde nainstalována
odvětrávací jednotka. Tato investice, která byla plně hrazena z
rozpočtu obce, způsobila, že obec v těchto letech hospodařila s
deficitním rozpočtem.
Deficitní rozpočet byl i v roce 2010 z důvodu investic do oprav
místních a účelových komunikací, včetně opravy místní
komunikace MK 11. Protože probíhaly opravy komunikací,
zastupitelstvo obce schválilo revolvingový úvěr na pokrytí
nákladů na tyto opravy.
V roce 2014 byl rozpočet naopak přebytkový, jelikož nedošlo k
žádným významnějším investicím a došlo k prodeji části
pozemků určených k výstavbě. Saldo příjmů a výdajů činilo v
tomto roce 4,2 mil. Kč. V roce 2015 dosáhla obec rovněž
přebytku příjmů nad výdaji a saldo dosáhlo výše 1,5 mil. Kč.
Převis příjmů nad výdaji byl dosažen i přesto, že proběhla
rekonstrukce Obecního domu spočívající v kompletním
zateplení budovy a výměně oken a dveří (spolufinancováno z
Fondu soudržnosti a SFŽP v rámci OPŽP) a nákupu
kompostérů pro občany obce (spolufinancováno Fondem
soudržnosti a SFŽP v rámci OPŽP).
V roce 2015 byla také opravena místní komunikace MK 7 a MK
4. Tato oprava však byla zcela financována Ministerstvem
financí v rámci akce Revitalizace území negativně ovlivněného
výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Oprava
vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady Horní Domaslavice.
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Horní Domaslavice v letech
2009 - 2013 (v tis. Kč)

Pramen: ČSÚ

Příjmy a výdaje obce Horní Domaslavice
Hlavní část obecních příjmů tvoří příjmy daňové. Ostatní příjmy
tvoří pouze malou část celkových příjmů obce, vyjma roku 2014,
kdy byla prodána část obecních pozemků určených k výstavbě.
Kapitálové příjmy byly v dřívějších letech minimální, jen v řádek
desítek tisíc korun. Z nedaňových příjmů patří mezi ty
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významnější příjmy z poskytování služeb a výrobků a příjmy z
pronájmu majetku.
Výdaje jsou složeny především z nákladů na sběr a svoz
komunálního odpady, údržbu a opravy komunikací v obci,
náklady na provoz veřejného osvětlení a náklady spojené s
fungováním a činností obecního úřadu. Mezi významnou
výdajovou položku patří také náklady na provoz Mateřské školy,
jejímž zřizovatelem je obec.

Bezpečnost
Kriminalita v obci je minimální. V obci jsou spíše problémy s
drobnými přestupky týkajícími se převrácených popelnic na
tříděný odpad či občasné poškození nebo zcizení směrových
sloupků.
Obec spadá do obvodního oddělení Policie ČR Nošovice.
V případě potřeby jsou výstrahy a varování obyvatel prováděny
prostřednictvím webových stránek a elektronické sirény.

Vnější vztahy a vazby obce
Obec Horní Domaslavice spadá pod Magistrát města FrýdekMístek, který je pro obec Horní Domaslavice obcí s rozšířenou
působností. Ve věcech Matričního úřadu vykonává pro obec
Horní Domaslavice přenesenou působnost Obecní úřad Dolní
Domaslavice. Ve věcech Stavebního úřadu vykonává pro obec
Horní Domaslavice přenesenou působnost Obecní úřad Dobrá
- stavební úřad. Obec Horní Domaslavice má pro výkon
přenesené působnosti uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s
Magistrátem města Frýdek-Místek pro projednávání přestupků.
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Obec Horní Domaslavice je od 27. 9. 1999 členem DSO
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady. Tento svazek
obcí má v současnosti 11 členů. Jakožto člen tohoto svazku
obcí, je obec Horní Domaslavice i členem Místní akční skupiny
Pobeskydí. V rámci MAS Pobeskydí působí pověřený zástupce
DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady v zájmové
skupině životní prostředí, infrastruktura a rozvoj území.
Obec Horní Domaslavice je také členem Svazu měst a obcí.
Členem SMO je naše obec od 13. 10. 1999.
I přesto, že obec platí jednotlivých svazkům členské příspěvky,
je pro obec výhodu být jejich členem. Členství usnadňuje
spolupráci s okolními obcemi, je přínosné z hlediska možnosti
získávat informace o dotačních programech a titulech a to nejen
z Evropské unie, ale také z národních dotačních programů a
krajských dotačních programů.
Od roku 2000, kdy byl založen Region Beskydy, je obec Horní
Domaslavice jeho součástí, protože DSO Mikroregion
Žermanické a Těrlické přehrady je jedním ze zakládajících
členů. V rámci Regionu Beskydy vznikla spolupráce s obcemi a
svazky obcí v Polsku a na Slovensku, díky čemuž vznikla
přeshraniční spolupráce v rámci Euroregion Beskydy.

Další kapitola z Programu rozvoje obce Horní Domaslavice
bude zveřejněna v dalším čísle Informátoru.
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Inzerce v Informátoru č. 6/2016
Potřebujete právně poradit nebo sepsat
smlouvu?

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
pro občany a podnikatele
Obecní úřad LUČINA – 1. patro –
zasedací místnost
KAŽDOU STŘEDU od 14.00 do
15.00 hod.

nebo kdykoliv telefonicky:
603 447 219
nebo osobně ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, advokátka
JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
736 01 Havířov - Město, Na Fojtství 8, tel.: 59 681
0741, 603447219, email: zoric@atlas.cz
převody nemovitostí, žaloby, smlouvy, listiny,
kupní smlouvy, darovací smlouvy, výminky a
služebnosti (věcná břemena), předkupní právo,
rodinné právo – rozvody, apod.
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