Schůze Rady obce č. 25 konané 23. 12. 2019

Obec Dolní Domaslavice
Rada obce

Zápis je v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, anonymizován.
Plná verze je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolních Domaslavicích.

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY OBCE
č. 25 konané dne 23. 12. 2019

___________________________
Furmančík Luděk
místostarosta obce

___________________________
Dudek Dalibor
starosta obce
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Schůze Rady obce č. 25 konané 23. 12. 2019
Rada obce určuje:
1/25RO/2019

Zapisovatelkou 25. schůze RO je p. Lucie Michlová.

Rada obce schvaluje:
2/25RO/2019

Program 25. schůze RO Dolní Domaslavice, konané dne 23. 12. 2019.

3/25RO/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019.

4/25RO/2019

Žádost ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace o schválení přijetí peněžního daru ve výši 400 Kč od p. Romana Šustka na akci
Rozsvícení vánočního stromu.

5/25RO/2019

Žádost ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace o schválení přijetí peněžního daru ve výši 500 Kč od p. Iva Veselého na akci
Rozsvícení vánočního stromu.

6/25RO/2019

Žádost ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace o schválení přijetí peněžního daru ve výši 1.000 Kč Kč od p. Andrzeje Macury na
akci Rozsvícení vánočního stromu.

7/25RO/2019

Žádost ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres Frýdek – Místek, příspěvková
organizace o schválení přijetí peněžního daru ve výši 200 Kč od p. Moniky Jelenové na akci
Rozsvícení vánočního stromu.

8/25RO/2019

Pojistnou smlouvu č. 634778592 uzavřenou mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group a Obcí Dolní Domaslavice – pojištění malé Agrometall sněhové radlice.

9/25RO/2019

Pojistnou smlouvu č. 6347780234 uzavřenou mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group a Obcí Dolní Domaslavice – pojištění velké Agrometall sněhové radlice.

10/25RO/2019

Smlouvu o zpracování mzdové agendy č. KVIC/01059/2019/FM mezi Obcí Dolní Domaslavice
a Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem,
Nový Jičín, příspěvková organizace (dále jen „KVIC“).

11/25RO/2019

Darovací smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Dolní Domaslavice na
dovybavení jednotky dobrovolných hasičů obce speciální technikou potřebnou pro činnost
složek integrovaného záchranného systému při ochraně obyvatel obce Dolní Domaslavice.

12/25RO/2019

Dodatek č. 12 smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená dle ust. §
19c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dolní Domaslavice
uzavřen mezi Obcí Dolní Domaslavice a ČSAD Havířov a.s.

13/25RO/2019

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8014543/3, Dolní Domaslavice,
484/1, Kwasniaková NNk mezi p. Kwasniakovou a Obcí Dolní Domaslavice.

14/25RO/2019

Souhlas se záměrem stavby z důvodu realizace elektrické přípojky pro p. Pohludku na parc. č.
2160/2 a 2160/4, k.ú. Dolní Domaslavice.

15/25RO/2019

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IP-12-8025588/VB 03 uzavřenou mezi Obcí Dolní Domaslavice a ProfiProjekt s.r.o.

16/25RO/2019

Žádost manželů Slonkových o povolení zvláštního užívání místní komunikace na parc. č. 713/2
k.ú. Volovec z důvodu provedení protlaku – zřízení vodovodní přípojky.

17/25RO/2019

Žádost manželů Slonkových o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti se stavbou na sousedním
pozemku – parc. č. 641/22 k.ú. Volovec.
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18/25RO/2019

Žádost manželů Slonkových o udělení souhlasu vlastníka komunikace s připojením nemovitosti
– parc. č. 641/22 k.ú. Volovec na místní komunikaci parc. č. 713/2 k.ú. Volovec.

19/25RO/2019

Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení služeb služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu
provést stavbu – zřízení vodovodní přípojky – parc. č. 641/22 k.ú. Volovec uzavřenou mezi Obcí
Dolní Domaslavice a manžely Slonkovými.

20/25RO/2019

Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle seznamu.

21/25RO/2019

Uzavření DPP s .p. Lenkou Moraňovou pro rok 2020 na pozici knihovnice.

22/25RO/2019

Uzavření DPP s p. Kateřinou Kociánovou pro rok 2020 na pozici úklidové práce a údržba zeleně.

23/25RO/2019

Uzavření Dodatku č. 2 k pracovní smlouvě s p. Zdeňkem Jungou na pozici údržbář obecního
majetku.

24/25RO/2019

Platový tarif řediteli ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
p. Mgr. Fikoczkovi ve výši 61.879 Kč/měsíčně.

25/25RO/2019

Nákup potravinových poukázek a květiny v hodnotě 3.000 Kč jako ocenění pro p. Vladislava
Gagolu, který je držitelem Zlatého kříže III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Rada obce pověřuje:
8/25RO/2019

Starostu obce k podpisu pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group – pojištění malé Agrometall sněhové radlice.

9/25RO/2019

Starostu obce k podpisu pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group – pojištění velké Agrometall sněhové radlice.

10/25RO/2019

Starostu obce k podpisu smlouvy se společností KVIC.

11/25RO/2019

Starostu obce k podpisu darovací smlouvy uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a Obcí
Dolní Domaslavice.

12/25RO/2019

Starostu obce k podpisu dodatku smlouvy č. 12 uzavřeným mezi Obcí Dolní Domaslavice
a ČSAD Havířov a.s..

13/25RO/2019

Starostu obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. Kwasniakovou
a Obcí Dolní Domaslavice.

14/25RO/2019

Starostu obce k podpisu souhlasu se záměrem stavby z důvodu realizace elektrické přípojky pro
p. Pohludku.

15/25RO/2019

Starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě uzavřenou mezi Obcí Dolní Domaslavice
a ProfiProjekt s.r.o..

19/25RO/2019

Starostu obce k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě uzavřenou mezi Obcí Dolní Domaslavice
a manžely Slonkovými.

25/25RO/2019

Starostu obce k předání ocenění p. Vladislavu Gagole, který je držitelem Zlatého kříže III. třídy
za 80 bezpříspěvkových odběrů krve.

Plnění úkolů a kontrola usnesení:
Nejsou uloženy žádné úkoly.
V Dolních Domaslavicích 02.01.2020

zapsala: Lucie Michlová
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