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▪ 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

12. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo v pondělí
12.10.2020:
ZO schválilo
❖ přijetí investiční dotaci v celkové částce 393.000 Kč na projekt „PD –
Chodník Dolní Domaslavice“ a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje;
❖ Rozpočtové opatření č. 6/2020;
❖ Smlouvu o obstarávání služeb uzavřenou se spol. SAZKA a.s., se
sídlem K Žižkovu č.p. 851, 190 93 Praha 9, IČO 26493993 a Obcí
Dolní Domaslavice;
❖ Smlouvu o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v účinném znění.
ZO souhlasilo
❖ s realizaci stavby cyklostezky s názvem „Řešení negativních
enviromentálních vlivů a revitalizace žermanicko-těrlické oblasti,
Cyklotrasa kolem vodní nádrže Žermanice – II. etapa“ na území obce
Dolní Domaslavice a s rozhodnutím, že obec Lučina bude nositelem
projektu v programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“ za obec
Dolní Domaslavice;
❖ s poskytnutím dotace ve výši 50.000 Kč SH ČMS, Sboru dobrovolných
hasičů, Dolní Domaslavice, se sídlem Dolní Domaslavice č.p. 5, 739 38
Dolní Domaslavice, IČO 641 22 034.
ZO vzalo na vědomí
❖ závěrečný účet Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady za rok
2019 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí za rok 2019;
❖ zápisy ze zasedání kontrolního výboru obce Dolní Domaslavice ze dne
07.07.2020 a 29.07.2020.
L. Michlová
zapisovatelka

▪ 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

13. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
11.11.2020:
ZO schválilo
❖ strategický plán rozvoje obce Dolní Domaslavice na rok 2020-2024 –
aktualizace č. 1;
❖ podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy
místních komunikací – oprava místních komunikací MK25, MK21
a MK21.3 v obci Dolní Domaslavice;
❖ podání žádosti o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210H – Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku – vybudování dětského
a workoutového hřiště v obci Dolní Domaslavice;
❖ podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 (RRC/01/2021) pro
dotační titul 1 – investiční a neinvestiční dotace pro obec do 3.000
obyvatel c) i vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury
a občanské vybavenosti (Moravskoslezský kraj) - oprava víceúčelového
hřiště;
❖ obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dolní
Domaslavice č. 1/2008, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním
klidu.
ZO vzalo na vědomí
❖ zápis ze zasedání finančního výboru obce Dolní Domaslavice ze dne
22.09.2020;
❖ inventarizaci – příkaz k provedení inventarizace v roce 2020.
S. Moravcová
zapisovatelka

▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU

p. Věra GROZERTOVÁ
p. Marie CHROBOKOVÁ
p. Jaroslav BARTEK
p. Jaroslav PETER
p. Marie LEJKOVÁ
p. Zdeněk RUČKA

přejeme všem pevné zdraví do dalších let.
Pozn.: Přání k životnímu jubileu jsou zasílána občanům Dolních Domaslavic od
75 let výše. Bez ohledu na to, zda se jedná o „kulaté“ nebo „půl kulaté“
jubileum.
L. Michlová
evidence obyvatel

▪ KONTEJNER NA OLEJE A TUKY

Žádáme občany, kteří využívají
kontejner na oleje a tuky, aby oleje
a tuky dávaly do plastových nádob,
nikoliv do sklenic a dalších
skleněných nádob.
D. Dudek
starosta obce

▪ VÝVOZ KONTEJNERŮ NA PAPÍR A PLAST

Z důvodu neustálého se zvětšování množství odpadu okolo
kontejnerů na papír a plast, se budou nově kontejnery
vyvážet každý čtvrtek.
D. Dudek
starosta obce
▪ KALENDÁŘ OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE PRO ROK 2022

Žádáme občany Dolních Domaslavic o spolupráci při
tvorbě kalendáře pro rok 2022.
Pošlete nám fotografie z různých míst Dolních
Domaslavic. K fotografii připojte své jméno
a příjmení, místo vyfocení a měsíc, ve kterém byla
fotografie pořízena. Třeba i Vaše fotografie bude součástí "obecního kalendáře".
Fotografie můžete zasílat na ou@ddomaslavice.cz.
L. Michlová
▪ AKTUALITY OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE

Prvním způsobem, jak se dozvědět, že je v obci Dolní Domaslavice něco
nového, je stáhnout si aplikaci „V OBRAZE“. Tato aplikace je zdarma. Pro
aktivaci aplikace potřebujete chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android nebo iOS a přístup
k internetu. V aplikaci pak najdete aktuality, záznamy
z úřední
desky,
pozvánky
na
kulturní
a sportovní akce a fotogalerii.
Druhým způsobem, kde lze také získat informace o aktuálním dění
v obci, je navštívit náš facebookový profil s názvem „Obec Dolní
Domaslavice“.
L. Michlová

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve škole se pokračuje v „covidovém“ režimu. MŠ je v provozu, v průměru
s poloviční účastí dětí. ZŠ pokračuje v distanční výuce, která více připomíná
nácvik kombinací ledních hokejistů na trávě v parku. Ani s plnou technikou není
schopna nahradit kontaktní výuku. To, že vše funguje v přijatelné podobě
v situaci učitel žák, neplatí při větším připojení a zažíváte pak tragikomické až
trapné situace s výpadky připojení, mizením textu, nezobrazováním přes
dataprojektor apod. A to ještě naštěstí nemáme poťouchlé žáky, kteří by mohli
výuku více rozbít.
Věříme, že se podmínky zlepší do té míry, aby alespoň ti nejmenší mohli před
svátky do školy.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži - divize
Od 10. 10., kdy jsme v Krnově po totálním kolapsu v 2. třetině podlehli
strašidelným výsledkem 7:14 (V. Peterek 2, M. Chmiel, M. Starostka, F. Górny,
L. Zaslavskij a R. Jantoš), jsme se neviděli. Nařízením vlády byla přerušena
sportovní činnost, takže dřív než 28. 11. ve Smilovicích hrát nebudeme. Podle
rozpisu bychom se střetli od 17 hodin s druhým týmem tabulky, Asper Šumperk,
5. 12. by čekal výjezd do Vsetína, 12. 12. ve Smilovicích s FBS Olomouc.
Reálnější je však restart soutěží v novém roce.
Muži B: Moravskoslezská soutěž
Také Béčko stihlo 11. října poslední možná utkání před přerušením soutěží. Ani
oni však ve Smilovicích neměli svůj den. Sokolu Šenov podlehli 3:7 (V. Peterek
2, P. Fojtík). V zápase s FBC Spatak Bílovec B utekl začátek a podlehli
překvapivě 3:4 (L. Zaslavskij, D. Gavenda a M. Chmiel).
Další turnaj je čeká možná 12. 12. v Bílovci (soupeři TJ Sokol Dolní Životice a
FBK RAFANI OSTRAVA).

Dorost: Moravskoslezská liga
Dorost nehrál. Teoreticky může hrát 29. 11. na Gymnáziu v Orlové. Čekaly by
týmy FBC Spartak Bílovec a FBC Letka.
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B
Starší žáci už také nehráli. 6. 12. by mohli hrát v MSH Havířov (Torpedo
Havířov B a FBC TJ Sokol Frenštát p/R).
Přípravka: Moravskoslezská liga
Naši nejmenší (od 5 let do 8 let) mají nejdřív v kalendáři 21. 11. turnaj ve
Smilovicích, případně 12. 12. ve Stonavě.
P. Fikoczek
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