USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice
konaného dne 27.11.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Pořad jednání 22. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, včetně doplnění
programu o tyto body:
a) Zpomalovací semafor na silnici III.tř.4735 v lokalitě Vidíkov
b) Pověření starosty obce k poslední úpravě rozpočtu v roce 2013
c) Pověření vedením kroniky obce
d) Smlouva o dílo č. 25112013 (projekt chodníky)
e) Prodloužení kanálových stok G7-2, G-12b, G-4, G-5c

2. Ověřovatele zápisu 22. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, ve složení:
Milan Junga, Norbert Pěkník
3. Návrhovou komisi 22. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, ve složení:
Jana Svádová, Emil Buchta
4. Úpravu rozpočtu č. 3 ( dle přílohy č. 1)
5. Plán činnosti na rok 2014 ( dle přílohy č. 2)
6. Rozpočet obce Dolní Domaslavice na rok 2014 , příjmy ve výši 14 mil. Kč, výdaje ve
výši 14 mil. Kč ( dle přílohy č. 3)
7. Darovací smlouvu mezi základní organizací Českého zahrádkářského svazu Horní a Dolní
Domaslavice a obci Dolní Domaslavice na budovu č.p.17 v obci Dolní Domaslavice
s veškerým příslušenstvím a součástmi dle LV č. 134
8. Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace Lokalita 1 a Lokalita 2 pro
stavební povolení
9. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy , třídění a odstraňování komunálních odpadů
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dolní Domaslavice
11. Finanční příspěvek na realizaci kanalizačních přípojek ve výši 8 tis. Kč na gravitační
přípojku v délce nad 10 m, 4 tis. Kč na gravitační přípojku v délce do 10 m/ včetně / a 16 tis.
Kč na tlakovou přípojku ( dle přílohy č. 4 )
12. Vánoční výzdobu stromu u OÚ od firmy TS a.s. Frýdek-Místek dle nabídkového
rozpočtu varianta I. za celkovou cenu 39 490 Kč a opravu vánoční výzdoby smrku u ZŠ

13. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1677/13 spočívající v uložení výustních objektů
/odvodňovacích žeber/ v části pozemku p.č. 682/1 k.ú. s Povodím Odry, státní podnik za
jednorázovou úplatu 10164 Kč
14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 1080/2 v k.ú.
Dolní Domaslavice s budoucím oprávněným Vojtěchem Klimšou
15. Smlouvu o dílo č. 25112013 s dodavatelem Ing. Romanem Fildánem na zhotovení
projektové dokumentace pro akci „Chodníky v obci Dolní Domaslavice“
17. Prodloužení kanálových stok G7-2, G-12b, G-4, G-5c

Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k poslední úpravě rozpočtu v roce 2013
2. Mgr. Miroslavu Chrobočkou k vedení kroniky obce

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o činnosti obce
2. Informaci o činnosti jednotlivých výborů
3. Informaci o probíhající kanalizaci v obci
4. Informaci o zajištění provozovatele VO v Dolních Domaslavicích
5. Informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK ve výši 98600,- Kč na věcné vybavení
jednotky SDH obce a výdaje na uskutečněné zásahy jednotky SDH obce
6. Informaci o vyjádření odboru dopravy MMFM k umístění radarového semaforu v obci

Návrhová komise:
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Postůvka
starosta obce

V Dolních Domaslavicích 27.11.2013

Ing. Jaromíra Štípková
místostarostka obce

