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Výpis podstatných usnesení z 21. zasedání
zastupitelstva obce
Na 21. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 13. 12. 2016
byla projednávána nová obecně závazná vyhláška, návrh
rozpočtu obce na rok 2017 a také byli zastupitelé informováni o
chodu Mateřské školy paní ředitelkou Bc. Marií Šokalovou.

Podstatná usnesení z 21. zasedání:
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Rozpočet obce
Horní Domaslavice na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 260/21/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 261/21/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice bere na vědomí informace o
chodu a činnosti Mateřské školy Horní Domaslavice, p. o., které
poskytla paní ředitelka Bc. Marie Šokalová.
Usnesení č. 263/21/2016 bere zastupitelstvo obce na vědomí.
Ing. Kolářová Válková
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Klub žen Horní Domaslavice, z s.
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám šťastný Nový rok 2017. Přejeme Vám, ať si ho
užijete ve zdraví a spokojenosti.
Přejeme Vám, ať si v tomto roce užijete hodně kulturních akcí
v naší obci, které pořádají ostatní složky a i my, Klub žen.
Připravily jsme pro vás nabídku akcí, kterých se můžete
zúčastnit i Vy a Vaše děti.
Program Klubu žen na rok 2017:

11. 3. 2017
18. 3. 2017
29. a 30. 7. 2017
30. 9. 2017
9. 12. 2016

MDŽ
Pohádka pro děti v našem obsazení
Domaslavická pouť - občerstvení a
koláče u kostela sv. Jakuba
Drakiáda pro děti i dospělé
Mikulášská nadílka

Doufáme, že se budeme na akcích i letos potkávat. Vaše
spokojenost je naše přání.
Klub žen Horní Domaslavice, z .s - Kuběnská Lucie

Knihovna je součástí obce
Místní
knihovna
v Horních
Domaslavicích
patří
k nejmodernějším knihovnám v ČR. Patří do knihovnického
regionu Dobrá, do něhož spadají i další knihovny v obcích
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Dobrá, Dobratice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice
a Žermanice. Náklady na provoz knihoven hradí obce ze svých
rozpočtů podle počtu obyvatel. Jednu čtvrtinu nákladů na nákup
knih do cirkulačních souborů a jejich zpracování, hradí pro
neprofesionální knihovny Moravskoslezský kraj. Technické a
softwarové vybavení knihoven bylo pořízeno z dotací
ministerstva kultury ČR. Tyto knihovny jsou vybaveny
automatizovaným knihovnickým systémem Clavius REKS a
evidují svoji činnost v tomto systému. Jejich knihovní fond je
přístupný i na webových stránkách www.knihovnadobra.cz .
Obyvatelé z těchto obcí mají možnost využívat služeb ve všech
knihovnách tohoto regionu – stačí jim jedna zaplacená
registrace v kterékoli knihovně. Regionální knihovna v Dobré
pro čtenáře v Horních Domaslavicích nakupuje, zpracovává a
zpřístupňuje knihy (ročně asi 50 svazků nových knih a 400
svazků knih z cirkulačních souborů) a 30 titulů časopisů.
Můžete zde najít například 100+1, Creative Amos, Diana
pletená móda, Dům a zahrada, Lidé a země, Naše krásná
zahrada, Pěkné bydlení, Receptář, Rozmarýna, Svět ženy,
Týdeník Květy, Zahrádkář, Udělej si sám nebo Čtyřlístek pro
děti. Každý rok se předplatné časopisů upravuje podle zájmu
čtenářů. Pokud máte zájem o nějaký zajímavý časopis nebo
knihu, stačí to sdělit osobně paní knihovnici Boženě Jurkové
nebo e-mailem na adrese knihovnadobra@dobra.cz .
V roce 2016 se nejvíce půjčovaly knihy Nory Roberts,
Barbary Wood, Barbary Bradford nebo detektivky od Sandry
Brown, od českých autorek jsou to knihy Anny Březinové.
Z dětských knih se nejvíce půjčoval Deník malého poseroutky
nebo Ťapík, Lichožrouti nebo Strach nad Bobří řekou.
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Z časopisů to byl Týdeník Květy, Flóra na zahradě nebo Naše
krásná zahrada.
V roce 2017 by měl již opět fungovat v knihovně internet pro
veřejnost.
Roční registrační poplatek je 40,- Kč pro dospělé, děti do
15 let mají registraci zdarma.

Knihovna v Horních Domaslavicích je
do 31. ledna 2017 otevřena každé pondělí od
14.30 do 17.00 hodin.
Od 1. února 2017 bude knihovna otevřena každé
pondělí a středu od 14:30 do 17:00 hodin.
Občané obce Horní Domaslavice, kteří chtějí bezplatně
využívat i služeb knihovny v Dobré, mohou přijít jen
s platným čtenářským průkazem z Horních Domaslavic.
Knihovna v Dobré pro své uživatele nakupuje, zpracovává a
zpřístupňuje knihy (18.000 svazků), časopisy (60 titulů),
audioknihy, elektronické knihy a stolní hry. Elektronické
dokumenty nebo hry si mohou naši uživatelé prohlížet v
knihovně na 3 stolních PC a na 4 tabletech Lenovo Yoga.
Zajišťujeme přístup k on-line službám a uživatelé si mohou
v klidu z domova nebo ze zaměstnání zajistit rezervace
vypůjčených i nevypůjčených dokumentů, zjistit jaké novinky
knihovna nakoupila. Mohou se podívat, ve které knihovně
našeho regionu nebo v celé republice, je kniha k vypůjčení.
Pokud u nás dokumenty nejsou, mohou si objednat tento
dokument nebo článek z časopisu (jeho kopii z archivu)
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Této služby
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využívají ročně stovky čtenářů. V půjčovní době si je potom
mohou, po upozornění SMS zprávou nebo e-mailem, v
knihovně vyzvednout.
Registrovaní čtenáři si mohou nastavit zasílání výpisů z
čtenářského konta a každý týden přehled o knižních
novinkách na svůj e-mail.
Při vyhledáváni v on-line katalogu si mohou uživatelé zvolit
starší verzi nebo novou verzi katalogu Carmen, který je
přístupnější laické veřejnosti a má mnohem příjemnější a
barevnější design. Umožňuje čtenářům přihlášení přes mojeID
i fulltextové vyhledávání.
Občané mají bezplatný přístup k internetu v knihovně i přes
službu WI-FI na svých mobilních telefonech. Nabízíme k
využití také moderní příslušenství k PC - multifunkční barevnou
laserovou i inkoustovou tiskárnu a
laminovačku
dokumentů až do formátu A3. Uživatelé mohou využít software
Microsoft Office 2016 k vytváření vlastních dokumentů. K
tisku, např. daňových podání, letenek, různých voucherů atd.,
mohou využívat nové nízkonákladové barevné tiskárny, na
kterých si mohou tisknout i přímo s SD karet nebo z mobilu
přes WIFI.
V prostorách knihovny si mohou návštěvníci také vypůjčit
dioptrické brýle na čtení nebo si mohou za nepříznivého
počasí půjčit domů deštník.
Místní knihovna Dobrá, příspěvková organizace
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Valná hromada Honebního společenství Háj
Starosta honebního společenství Háj – Dolní a Horní
Domaslavice, Dobratice a Vojkovice
svolává
dle §22 odst. 1 zákona 449/2001Sb (zákon o myslivosti)
Valnou hromadu Honebního společenství Háj, která se
bude konat v pátek dne 10. 2. 2017 v 17. 00 hod v kulturní
místnosti Obecního úřadu v Dobraticích.
Program jednání:
1. Úvod, volba návrhové komise a zapisovatele
1) Kontrola plnění usnesení z poslední valné hromady
konané dne 15. 1. 2016
2) Zpráva o činnosti od poslední valné hromady HS
3) Zpráva o činnosti mysliveckého sdružení Háj
4) Zpráva o hospodaření
5) Zpráva revizní komise
6) Návrh rozpočtu na rok 2017
7) Různé
8) Usnesení a závěr
Šigut Antonín
starosta honebního společenství Háj

Informace Obecního úřadu pro občany
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady:
Výše poplatku za odpady činí v roce 2017 (OZV č. 1/2016)
500,- Kč za občana. Dětem do 15 let je poskytována sleva
100,- Kč a studentům, kteří pobývají převážnou část roku mimo
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trvalé bydliště (kolej, pronájem v místě studia) je poskytována
sleva 250,- Kč.
Od poplatku jsou zcela osvobozeni občané starší 80 let (včetně
těch, kteří v roce 2017 tohoto věku dosáhnou), děti narozené
v roce 2017, občané žijící v cizině a ti, kteří mají hlášen trvalý
pobyt na Obecním úřadě.
Poplatek za rekreační objekt činí 500,- Kč za rok.
Poplatek je možné uhradit na Obecním úřadě nebo převodem
na účet (č. ú.: 3203472319/0800) – při převodu je potřeba uvést
jako variabilní symbol číslo popisné a do poznámky uvést jména
osob, za které je poplatek hrazen.
Splatnost poplatku je do 31. 8. 2016.

Občané mají možnost si vyzvednout na Obecním úřadě tašky
na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM (plast, papír, sklo).
Každý rodinný dům (resp. číslo popisné) má nárok na jednu
sadu tašek.

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psy:
Poplatek za každého psa je stanoven ve výši 100,- Kč za rok
(OZV č. 3/2015). Poplatek je rovněž možné uhradit na Obecním
úřadě nebo převodem na účet (č. ú.: 3203472319/0800).
Splatnost poplatku je do 31. 8. 2016.
Ing. Kolářová Válková
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Volně pobíhající psi:
V současné době opětovně dochází k navýšení stížností na
volně pobíhající psy po katastru obce. Hrozí zde ohrožení
občanů, zejména malých dětí. Volně pobíhající psi rovněž
ohrožují jak domácí zvířata, tak lesní zvěř. Odchyt volně
pobíhajících psů specializovanou firmou včetně následného
povinného veterinárního ošetření a umístění do útulku vyžaduje
nemalé finanční prostředky a tyto budou následně požadovány
k uhrazení po majiteli volně pobíhajícího psa.

Žádost o ořez větví na soukromých pozemcích:
Doba vegetačního klidu je nejvhodnější k údržbě vegetačních
porostů. Proto žádám občany, aby této využili a ořezali větve na
svých pozemcích, zejména kolem komunikací, elektrických
vedení a frekventovaných míst.
Jiří Sušovský – starosta obce

Termíny svozu odpadů v roce 2017:
Komunální
odpad
(1x za 2 týdny)

9. 1. 2017
23. 1. 2017
6. 2. 2017
20. 2. 2017
6. 3. 2017
20. 3. 2017

Papír
Sklo
(1x za 2 měsíce) (1x za 2 měsíce)

Plast
(1x za 2 týdny)

5. 1. 2017
19. 1. 2017
2. 2. 2017
16. 2. 2017
2. 3. 2017
16. 3. 2017
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3. 4. 2017
17. 4. 2017
1. 5. 2017
15. 5. 2017
29. 5. 2017
12. 6. 2017
26. 6. 2017
10. 7. 2017
24. 7. 2017
7. 8. 2017
21. 8. 2017
4. 9. 2017
18. 9. 2017
2. 10. 2017
16. 10. 2017
30. 10. 2017
13. 11. 2017
27. 11. 2017
11. 12. 2017
25. 12. 2017

30. 3. 2017
13. 4. 2017
27. 4. 2017
11. 5. 2017
25. 5. 2017
8. 6. 2017
22. 6. 2017
6. 7. 2017
20. 7. 2017
3. 8. 2017
17. 8. 2017
31. 8. 2017
14. 9. 2017
28. 9. 2017
12. 10. 2017
26. 10. 2017
9. 11. 2017
23. 11. 2017
7. 12. 2017
21. 12. 2017

13. 4. 2017
13. 5. 2017
8. 6. 2017
8. 7. 2017
3. 8. 2017
2. 9. 2017
28. 9. 2017
28. 10. 2017
23. 11. 2017
23. 12. 2017

V Horních Domaslavicích 19. leden 2017.
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Inzerce v Informátoru č. 1/2017
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Bližší informace
k podpoře podnikání
prostřednictvím MAS
Pobeskydí naleznete
na www.pobeskydi.cz
nebo na stránkách
obce Horní
Domaslavice:
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HRA O CENY: V případě zájmu o „Hru
o ceny“ přineste dárek
vhodný
pro
děti
v hodnotě 50 – 60 Kč
ZÁBAVA: O zábavu se postarají
„Klauni na volné noze“
Občerstvení zajištěno
Vstup dobrovolný
Srdečně Vás zve
Mateřská škola Horní Domaslavice
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