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Výpis podstatných usnesení z 19. zasedání
zastupitelstva obce
Na 19. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 8. 2016
projednávali zastupitelé schválení smlouvy o právu provést stavbu
pro obec Lučina, smlouvu s Moravskoslezským krajem a také
uzavření smlouvy směnné na směnu pozemků pod komunikací.

Podstatná usnesení z 18. zasedání:
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu mezi obcí Lučina, IČ: 00296899 a obcí Horní
Domaslavice, IČ: 00536008 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 241/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje směnnou smlouvu
mezi obcí Horní Domaslavice, IČ: 00536008 a paní Kateřinou
Baarovou.
Výsledek hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 242/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje přijetí dotace a
uzavření
Smlouvy
o
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu Moravskoslezského kraje a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Usnesení č. 243/19/2016 bylo schváleno.
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Zdržel se: 0
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Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Zřizovací listinu
Mateřské školy Horní Domaslavice, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 244/19/2016 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje uzavření Smluv o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve prospěch obce Horní
Domaslavice; mezi obcí Horní Domaslavice a panem Janem
Gřundilem, obcí Horní Domaslavice a Ing. Michaelou Kolářovou
Válkovou, obcí Horní Domaslavice a panem Květoslavem Rusnákem,
obcí Horní Domaslavice a paní Alicii Grabowskou, obcí Horní
Domaslavice a Římskokatolickou farností a mezi obcí Horní
Domaslavice a obcí Dolní Domaslavice.
Výsledek hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 245/19/2016 bylo schváleno.
Ing. Kolářová Válková

SDH Horní Domaslavice – smažení bramborových placků
Dne

24. září 2016 od 15:00 hodin

pořádá

Sbor dobrovolných hasičů Horní Domaslavice
v areálu Hasičské klubovny na Podlesí
v Horních
Domaslavicích
Smažení

bramborových placků.
Akce se koná za každého počasí – v dešti pod párty stanem.
SDH Horní Domaslavice

3

Informátor č. 5/2016 – Horní Domaslavice

Klub žen Horní Domaslavice, z. s. - poděkování
Vážení spoluobčané,
V rámci poutě u kostela sv. Jakuba staršího v Horních
Domaslavicích se uskutečnila Veřejná sbírka pro podporu
Mobilního hospice Ondrášek o. p. s., který pomáhá
nevyléčitelně nemocným dětem a dospělým prožít závěr života
doma.
V této Sbírce, se kterou nám pomohl i pan farář, se podařilo
přinést Ondrášku 4.665,- Kč.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek.
Kuběnská Lucie,
Klub žen Horní Domaslavice

Drakiáda 2016
Dne 1. října 2016 od 14:00 hodin pořádá Klub žen u Obecního
domu v Horních Domaslavicích Drakiádu
-

Soutěž 0 – 12 let
Soutěž 12 – 100 let
Soutěž o nejkrásnější kresbu na téma Drakiáda
(malířské potřeby s sebou – pastelky, fixy, voskovky,
apod.)

V obou kategoriích se bude soutěžit o:
-

Nejlepšího létajícího vyrobeného draka
Draka, který létá nejkrásněji
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-

Draka, který létá nejvýše

Za nepříznivého počasí bude náhradní program v Obecním
domě. Draky s sebou!
Bohaté občerstvení a krásné ceny zajištěny.
Malování na obličej od 14:00 do 16:00 hodin zdarma, rybolov a
cukrová vata nebudou chybět.
Srdečně zve Klub žen

Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková
organizace
Dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Marie
Šokalová a nastoupila jsem do Mateřské školy Horní
Domaslavice jako ředitelka.
Koncem měsíce srpna se ve školičce udály tyto změny.
Nejviditelnější změnou je nový chodník k zadnímu vstupu do
školky, lemovaný záhonkem. Za tuto změnu a úpravu patří
poděkování Obecnímu úřadu a paní učitelce Dagmar
Kaszperové, která se na ni velkou mírou podílela. Chtěla bych
poděkovat všem zaměstnankyním školky za její úklid a přípravu
k novému školnímu roku. Také panu starostovi, který nám
pomáhal s údržbou technického vybavení školky.
V tomto školním roce bych chtěla, aby se dětem v naší školičce
líbilo. Máme před sebou celý rok, ve kterém se nejstarší děti
budou připravovat na vstup do školy. Určitě se spolu pojedeme
podívat, jak to v takové 1. třídě vypadá, aby věděly, na co se
mají těšit. Děti středního věku budou rozvíjet své schopnosti při
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hrách a ty nejmladší se budou seznamovat s prostředím a
pravidly školky. Opět bude do školky dojíždět divadélko. První
bude 3. 10. v 9.00 hod O Kašpárkovi a modré perle. Tímto zvu na
divadelní představení i děti, které jsou ještě s maminkami doma,
aby se přišly také podívat. Vstupné je 35,- Kč za dítě. Pokud
budete mít zájem, stačí se telefonicky přihlásit (tel. 555 440 515
/ 605 267 986).
Čeká nás spousta práce pro naše nejmenší, tak ať se nám dílo
podaří.
Závěrem přeji bývalé paní ředitelce pevné zdraví.
Bc. Marie Šokalová,
Ředitelka MŠ

Vánoční jarmark a zájezd na Vánoční trhy
Jak jste byli informováni v minulém vydání Informátoru, Obec
Horní Domaslavice plánuje na Adventní období uspořádat
Vánoční jarmark (26. listopadu 2016) a zájezd na Vánoční trhy
do Krakova.

Informace k Vánočnímu jarmarku:
Vánoční jarmark se uskuteční 26. listopadu 2016 v Obecním
domě v době od 10:00 do cca 15:00 hodin.
Na jarmark je stále možné si zarezervovat prodejní stůl zdarma
na Obecním úřadě, telefonicky na čísle 558 664 342 nebo

e-mailem obec@hornidomaslavice.cz.
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Informace k zájezdu na Vánoční trhy do Krakova:
Dne 3. prosince 2016 se uskuteční zájezd na Vánoční trhy do
Krakova. Na zájezd se bude odjíždět od Obecního úřadu kolem
7:00 hodin. Odjezd z Krakova bude naplánován mezi 17:00 –
18:00 hodinou. Cestovní pojištění si zajistí každý samostatně
dle svého uvážení.

K 5. září 2016 je již plně obsazen jeden autobus. Všechny
zájemce, kteří se k 5. září 2016 přihlásili, prosíme o zaplacení
ceny zájezdu do 31. října 2016 (100,- Kč občané obce Horní
Domaslavice a 300,- Kč občané mimo obec).

Na zájezd je možné se nahlásit i nyní. Pokud by se přihlásilo na
zájezd minimálně dalších 35 osob, budou objednány dva
autobusy.
Proto prosíme ty, kteří by chtěli jet, aby se přihlásili (osobně

na
Obecním úřadě, telefonicky na čísle 558 664 342 nebo emailem obec@hornidomaslavice.cz) a to nejpozději do 14.
října 2016.
Všichni zájemci, kteří se nyní přihlásí, budou po 14. říjnu 2016
kontaktováni, zda se přihlásilo dostatek občanů a bude
objednán druhý autobus. Platba za zájezd by se hradila až po
nahlášení dostatečného počtu zájemců.
Ing. Kolářová Válková
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Sběr nebezpečného a objemného odpadu, elektrozařízení a
výkup papíru
Vážení spoluobčané, společnost FCC Česká republika s. r. o.
ve spolupráci s Obecním úřadem v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., a obecně závazné vyhlášky
organizuje sběr nebezpečného odpadu, vyřazeného
elektrozařízení a objemného odpadu formou pojízdné
sběrny.

Kdy: 15. 10. 2016
od 8:00 do 11:00 hodin
Kde: u Obecního úřadu Horní Domaslavice
Ve sběrně je možno bezplatně odevzdat nebezpečné odpady a
elektrozařízení:
- baterie, monočlánky a akumulátory všeho druhu,
- odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry,
tuky, mazadla),
- chemikálie
(rozpouštědla,
kyseliny,
hydroxidy,
fotochemikálie),
- detergenty a odmašťovací přípravky,
- zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně
nádob,
- zářivky, výbojky, teploměry,
- prošlé léky a zdravotnický materiál,
- průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům,
- chladničky, mrazáky,
- televizory, monitory, rádia, jiné vyřazené elektrozařízení,
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- pneumatiky.
Ve sběrně je možno bezplatně odložit i objemný odpad:
- starý nábytek, krytiny, matrace, umyvadla, WC mísy,
apod.
Ve sběrně bude také probíhat výkup čistého papíru.
Ing. Kolářová Válková

ČEZ – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a
jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele
pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž
zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a. s.

Zásah provádějte v období vegetačního klidu
do 15. listopadu 2016.
Při práci dodržujte vzdálenost od vodičů pod napětím uvedené v ČSN
EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost
ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte
provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a
jiných porostů dotek s vedením.
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V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás
kontaktujte na lince 840 850 860.
Nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního
vedení:
-

-

-

u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
o

2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo
kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u
kterých se předpokládá výstup osob

o

1,5 m od holých vodičů a izolovaného nebo
kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u
kterých se nepředpokládá výstup osob

o

doporučená bezpečná vzdálenost při přiblížení
k vodičům nn při provádění zásahu je 0,3 m

u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu
ochranného pásma:
o

vedení bez izolace 7 m *

o

izolované vedení 2 m

o

doporučená bezpečná vzdálenost při přiblížení
k vodičům nn při provádění zásahu je 1,5 m

u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV
v rozsahu ochranného pásma:
o

vedení bez izolace 12 m *

o

doporučená bezpečná vzdálenost při přiblížení
k vodičům nn při provádění zásahu je 2 m

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku
vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše
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uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném
k 1. 1. 2016.
Připomínáme, že v ochranné pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden a bude
ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční
soustavy, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o. na dotčené
pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku mimo komunikace, budov, plotů, apod.
Při neplnění povinností vlastníka, může být Energetickým regulačním
úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním
povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody.
Upozorňujeme, že v zákonem vymezených případech je nutné před
plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s.

V Horních Domaslavicích 8. 9. 2016.
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Program rozvoje obce Horní Domaslavice
na období od 2016 do 2022

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Celková rozloha obce Horní Domaslavice činí 506,49 ha.
Největší část území zaujímá zemědělská půda, která se
rozkládá na 283,64 ha (56%). Naproti tomu zastavěné plochy
zaujímají pouze 10,13 ha (2%) z celkového území obce.
V obci dosahuje koeficient ekologické stability, který vyjadřuje
rovnováhu mezi přírodně stabilními plochami a plochami
zastavěnými nebo intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv.
nestabilní plochy), hodnoty 0,54. Tato hodnota značí, že území
obce je intenzivně využívané a není ekologicky stabilní, protože
se v obci nachází velké množství zemědělsky využívaných
ploch oproti plochám s trvalým travním porostem nebo lesy.

Struktura využití půdy

Pramen: ČSÚ
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Ekologická zátěž a kvalita ovzduší
Vzhledem k tomu, v jaké části České republiky se obec Horní
Domaslavice nachází, není zde ohrožení hlukem. I nejbližší
silnice I. třídy se nachází ve vzdálenosti cca 3 km od katastru
obce a tudíž ani provoz na této silnici nenarušuje klidné
prostředí v obci. V obci se nenachází ani jiné negativní vlivy
životního prostředí, které by narušovaly krajinu nebo ohrožovaly
obyvatele obce.
Jediným negativním jevem, který se v obci vyskytne několikrát
do roka, je problém s odkládáním odpadů. Pokud však vznikne
takovýto problém, je toto ihned řešeno a odstraněno.
Stav ovzduší je v obci relativně dobrý i přesto, že spádově patří
Horní Domaslavice do oblasti s nejhorším stavem ovzduší v
rámci České republiky - patří do oblasti aglomerace Ostaravsko
/ Karvinsko / Frýdecko-Místecko.
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Obr. 8: Roční průměrná koncentrace benzo[a]pyrenu (pramen:
http://www.cistenebe.cz/stav-ovzdusi-na-ostravsku/ovzdusi-na-ostravsku)

Ochrana životního prostředí
Katastrální území obce nespadá do žádné chráněné oblasti ani
přírodního parku. V obci se však nachází památný strom,
zapsaný v evidenci památných stromů vedené Agenturou pro
ochranu přírody a krajiny České republiky. Tento památný strom
- javor klen (vědecký název – Acer pseudoplatanus L.) se
nachází na pozemku parc. č. 305 a v seznamu památných
stromů je od roku 2000.
Druhou zajímavou památkou, spadající do ochrany přírody
podle zákona č. 144/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je tzv.
Mořské oko. Toto umělé vytvořené jezírko je chráněno, jelikož
se jedná o významný krajinný prvek.

Další kapitola z Programu rozvoje obce Horní Domaslavice
bude zveřejněna v dalším čísle Informátoru.
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Inzerce v Informátoru č. 5/2016
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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