Informátor č. 7/2018 – Horní Domaslavice

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku bych Vás ráda informovala o tom, co
se v obci během tohoto roku událo.
V letošním roce se realizoval projekt „Trojmezí“, který
zahrnoval
opravu
oplocení
na
hřbitově
v Horních
Domaslavicích a výstavbu chodníku podél MK 6, který vede
podél hřbitova ke kostelu sv. Jakuba staršího. V souvislosti
s těmito akcemi byly také realizovány potřebné přeložky
inženýrských sítí. V návaznosti na výstavbu chodníku
dokončuje u kostela sv. Jakuba staršího Farnost Domaslavice
náměstíčko u kostela.
Obě tyto investiční akce jsou spolufinancovány z dotací:
„Oplocení
hřbitova
V Horních
Domaslavicích“
je
spolufinancováno
z dotace
Státního
zemědělského
intervenčního fondu – Ministerstvo zemědělství.
„Chodník mezi hřbitovy podél MK 6 v Horních
Domaslavicích“ je spolufinancován z dotace Integrovaného
regionálního operačního programu – ministerstvo pro místní
rozvoj.
Kromě těchto, již dokončených investic, se realizuje také
oprava chodníků uvnitř hřbitova, která je rovněž
spolufinancována
z dotací
Státního
zemědělského
intervenčního fondu – Ministerstvo zemědělství. Tato oprava
bude probíhat i po novém roce. Oprava chodníků bude
dokončena v průběhu jara 2019. Jelikož opravy budou dále
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pokračovat, ráda bych Vás požádala, aby jste dbali na hřbitově
zvýšené opatrnosti.
Kromě těchto zásadních investic probíhaly v obci běžné
údržby a opravy, mezi nimiž byly i opravy výtluků na místních a
účelových komunikací, na něž byl během roku zajištěn recyklát,
který byl pro občany k dispozici zdarma i na opravy
příjezdových komunikací k rodinným domům.
Během roku se prováděly i přípravy projektů, z nichž
zásadní projekty jsou projekty na rekonstrukci budovy Mateřské
školy a Hasičské zbrojnice a projekt na parkovací plochu u
Mateřské školy, jelikož u školky parkovací místa nejsou.
V naší obci proběhla i řada kulturních a společenských akcí.
Obec pořádala tradiční Setkání seniorů, soutěž o „Nejlepší
guláš“ a také Obecní jarmark. Současně se obec finančně
podílela i na akcích, které pořádal Klub žen Horní Domaslavice,
Hospoda U Splavu nebo Mateřská škola.
V letošním roce proběhlo i první slavnostní rozsvícení
Vánočního stromečku, který je umístěn u budovy Obecního
úřadu a Obecního domu. Slavnostní rozsvícení stromečku
proběhlo současně s Mikulášskou nadílkou. Věřím, že si tato
nová tradice získá v obci mnoho příznivců a každým rokem se
sejdeme v hojném počtu.
V závěru roku bych chtěla poděkovat za celoroční práci a
úsilí věnované do příprav společenských akcí jak
zaměstnancům obecního úřadu, tak i zaměstnancům Mateřské
školy a paní ředitelce Bc. Marii Šokalové, celému Klubu žen a
Sboru dobrovolných hasičů a otci Mgr. Janu Vechetovi.
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Poděkování patří také všem zastupitelům obce a spolkům, které
v naší obci aktivně působí.
Do Novéhu roku přeji všem občanům mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů.
Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.
starostka obce

Výpis podstatných usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva obce
Podstatná usnesení z 2. zasedání:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Domaslavice
schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Horní Domaslavice
s projednanou úpravou
Výsledek hlasování: Pro: 9

Proti: 2

Zdržel se: 0

Usnesení č. 18/2/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje rozpočtová
opatření č. 7/2018.
Výsledek hlasování: Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 19/2/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Domaslavice
pověřuje starostku obce podpisem smluv o smlouvách
budoucích a smluv o zřízení věcných břemen – služebnosti.
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Zastupitelstvo obce Horní Domaslavice schvaluje cenu za
zřízení služebnosti ve výši 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20/2/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje pro starostku
pro podepisování smluv a objednávek limit ve výši 50.000,- Kč
bez DPH. ZO Horní Domaslavice schvaluje pro podepisování
smluv a objednávek limit ve výši 100.000,- Kč společně pro
starostku a místostarostu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 21/2/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje pravomoc
starostky obce k provádění převodů mezi paragrafy rozpočtu
obce do výše 300.000,- Kč v příjmové části a do výše 300.000,Kč ve výdajové části rozpočtu – bez navýšení celkového
rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 22/2/2018 bylo schváleno
Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje Dodatek ke
zřizovací listině pro Mateřskou školu Horní Domaslavice, p. o.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Usnesení č. 23/2/2018 bylo schváleno
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Návrh usnesení: ZO Horní Domaslavice schvaluje plán inventur
za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 24/2/2018 bylo schváleno
Kompletní Usnesení ze zasedání zastupitelstva a Zápis ze zasedání
jsou
k dispozici
na
webových
stránkách
obce
(http://hornidomaslavice.cz/?page_id=59) nebo jsou k dispozici na
Obecním úřadě.
Ing. Kolářová Válková

Oznámení SmVaK o změně ceny vodného od 1.1.2019
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2019 takto:
Cena v Kč/m3: Voda pitná (vodné)

- 39,18 Kč / m3 (bez DPH)
- 45,06 Kč / m3 (vč.15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.
SmVaK Ostrava a.s.
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Změna ordinační doby DS Dobrá
17.12.2018 Pondělí - Neordinujeme
Nutné případy ošetří DS Místek Polit.obětí / u bývalého
autobus.stanoviště/,DS Raškovice -tel.733 685 195
31.12.2018 Pondělí - 7.30-10.30h
Mudr. Kučerová Iva

Farnost Domaslavice
Bohoslužby o Vánočních svátcích:

Pondělí 24.12.:
"Štědrovečerní mše"
v Soběšovicích

pro

rodiny

s

dětmi:

15:30

h

"Půlnoční mše" vánoční: 21:00 h v Domaslavicích
Úterý 25. a středa 26. 12. (První a druhý svátek vánoční):
Po oba dva dny mše v 8:00 h v Domaslavicích a v 10:00 h v
Soběšovicích
Pondělí 31. 12. (Silvestr):
Mše v 16:00 v Soběšovicích
Úterý 1. 1. (Nový rok):
Mše v 8:00 v Domaslavicích a v 10:00 v Soběšovicích
Otec Mgr. Jan Vecheta
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Horní
Domaslavice přeje všem našim
spoluobčanům do roku 2019 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Děkujeme
občanům za projevenou přízeň, kterou
jste nás podpořili v letošním roce při
různých kulturních akcích a těšíme se
na další Vaši účast a podporu.
Starostka Sboru dobrovolných hasičů - Helena Klimentová
Velitel jednotky SDH - Tomáš Kavka
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Místní knihovna v Horních Domaslavicích
Místní knihovna v Horních Domaslavicích patří k nejmodernějším
knihovnám v ČR. Patří do knihovnického regionu Dobrá, do něhož
spadají i další knihovny v obcích 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 (v roce 2018 to je 70
svazků nových knih a 350 svazků knih z cirkulačních souborů) a
9 titulů časopisů. Knihovní fond MK v Horních Domaslavicích
najdete na:
https://knihovna-horni-domaslavice.webnode.cz/katalog/.
Můžete zde najít například Diana pletená móda, Můj dům, Naše
krásná zahrada, Pěkné bydlení, Receptář, Rozmarýna,
Zahrádkář 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 2018 se nejvíce půjčovaly knihy Manželské nehody, Moje
malá Sára, Pomněnkové matky, Sága prokletých, Chatrč, Vzkaz
v lahvi, Policie, Sedmilhářky, Ten, kdo tě miloval nebo Suši
v duši. Z dětských knih to byl Slabikář včelky Máji, Oliver Twist
nebo O chytré myšce.
V roce 2018 již opět funguje v knihovně internet pro veřejnost.
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Roční registrační poplatek je 40,- Kč pro dospělé, děti do 15 let
mají registraci zdarma.

Knihovna v Horních Domaslavicích je otevřena
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 5 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. 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 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 kalalogu 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
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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.
Ředitelka Marie Mališová
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Chtěl bych poděkovat jak profesionálním, tak dobrovolným
hasičům za pomoc při záchraně našeho obydlí
Roman Ožana
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Informace Obecního úřadu pro občany:
Od 17.12.2018 do 7.1.2019 obecní úřad z organizačních
důvodů pro veřejnost uzavřen.
Obecní úřad bude od pondělí 7. 1. 2019 znovu otevřen dle úředních
hodin úřadu.
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Termíny svozu popelnic na komunální odpad v roce 2018:
- Leden 7., 21.

- Červenec 8., 22.

- Únor 4., 18.

- Srpen 5., 19.

- Březen 4., 18.

- Září 2., 16., 30.

- Duben 1., 15., 29.

- Říjen 14., 28.

- Květen 13., 27.

- Listopad 11., 25.

- Červen 10., 24.

- Prosinec 9., 23.

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.
starostka obce

Mgr. Zdeněk Oborný
místostarosta

V Horních Domaslavicích 11. prosince 2018.
Údaje dle zákona č. 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně
některých dalších zákonů (tiskový zákon):
Informátor obce Horní Domaslavice – periodický tisk územního samosprávného celku
- Četnost vydávání: 7x ročně
- Místo vydávání: Obecní úřad Horní Domaslavice 212, 739 51
- Číslo a den vydání: 7/2018, 11. 12. 2018
- Ev. číslo: MK ČR E 10433
- Ident. vydavatele: Obec Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51, IČ: 00536008

15

Informátor č. 7/2018 – Horní Domaslavice

PF pro všechny spoluobčany…
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