USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice
konaného dne 3.12.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pořad jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, včetně doplnění
programu o tyto body:
a) žádost o pronájem kinosálu
b) rozpočtové provizorium
c) příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
d) zápis z kontroly hospodaření DSO Žermanické a Těrlické přehrady
2. Ověřovatele zápisu 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, ve složení : Mgr.
Miroslava Chrobočková, Marek Halata
3. Návrhovou komisi 2. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, ve složení : Mgr.
Dalibor Dudek, Luděk Furmančík
4. Výbor pro výstavbu a územní plánování 5 členný, ve složení: předseda Luděk Furmančík,
členové Ing. Norbert Pěkník, Jaroslav Biolek, Michal Kohut, Mgr. Renata Zdařilová
5. Výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti 7 členný, ve složení: předseda MUDr. Milan
Junga, členové Mgr. Petr Fikozek, Mgr. Miroslava Chrobočková, Lenka Moráňová, Jakub
Junga, Alena Voráčková, Ivana Adamcová
6. Komisi pro výběrová řízení 5 člennou ve složení: Jaromír Grześ, Michal Kohut, Ing.
Jaromíra Štípková, Luděk Furmančík, Ing. Norbert Pěkník
7. V souladu s ustanoveními § 47 odst. 1 a 4, § 51 odst. 1 a 3, § 53 odst. 1 stavebního zákona,
starostu obce Pavla Postůvku ke spolupráci s Magistrátem města Frýdek-Místek při pořízení
územně plánovací dokumentace
8. Změnu rozpočtu č.2/2014 – dle přílohy č. 3
9. Pověření starosty obce konečnou změnou rozpočtu 2014
10. Vyhlásit výběrové řízení na dodavatele napojovacích bodů a prodloužení kanalizačních
stok v lednu 2015
11. Smlouvu č. 14195243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu ŽP na akci CZ.1.02/3.1.00/13.20983 Snížení energetické
náročnosti objektu Základní a mateřské školy v obci Dolní Domaslavice včetně výměny
zdroje vytápění
12. Přijetí daru kříže a části pozemku v prostoru kolem stavby kříže cca 10 m2 od p.
Hlisnikowské
13. Plán činnosti obce na rok 2015 dle přílohy č. 4

14. OZV č. 1/2014 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem
15. OZV č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. Navýšení počtu žáků ve školní družině Základní a Mateřské školy Dolní Domaslavice,
příspěvková organizace, na 80 žáků.
17. Pronájem kinosálu bezúplatně jednou týdně v dopoledních hodinách sdružení „Klubu pro
děti a mládež Domaslavice“
18. Pro hospodaření obce Dolní Domaslavice od 1.1.2015 rozpočtové provizorium
s omezeným čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol maximálně do výše 1/12 dle
schválených výdajů pro rok 2014 v konečné podobě a to vždy pro jeden měsíc
19. Přílohu č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob č. OS201320002822

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí:
1. Informaci o zahájení přezkumného řízení ve věci opatření obecné povahy Územního
plánu Dolní Domaslavice č. 2/2013
2. Postup při úpravách II. nadzemního podlaží obecního úřadu
3. Informaci o projektové přípravě na akci „Chodníky v obci Dolní Domaslavice“
4. Zápis z kontroly hospodaření DSO MR Žermanické a Těrlické přehrady

V Dolních Domaslavicích 3.12.2014

Návrhová komise: Mgr. Dalibor Dudek
Luděk Furmančík

Pavel Postůvka
starosta obce

Ing. Jaromíra Štípková
místostarostka obce

