MĚSÍČNÍK
OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE
7/2020

▪ 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

10. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice se konalo ve středu
17.06.2020
ZO schválilo:
❖ program, včetně doplněných bodů programu
❖ Darovací smlouvu mezi Obcí Dolní Domaslavice a TJ Sokol Dolní
Domaslavice, se sídlem Dolní Domaslavice 261, 739 38 Dolní
Domaslavice, IČO 13643088
❖ účetní uzávěrku obce Dolní Domaslavice za rok 2019 sestavenou
k 31.12.2019 za účetní období 01.01.2019 – 31.12.2019
❖ rozpočtové opatření č. 3/2020. V příjmech snížení o 2.500.000 Kč, ve
výdajích snížení o 2.500.000 Kč
❖ dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.
číslo 2016/7004, vč. Přílohy č. 2 – Seznam sjednaných služeb a
měsíčních provizí
ZO neschválilo:
❖ žádost navrhovatele Marka Pappa k pořízení změny Územního plánu
Dolní Domaslavice na zařazení pozemku parc. č. 398/1, k.ú. Volovec
do plochy umožňující výstavbu rodinných domů
❖ žádost Emila Buchty k pořízení změny Územního plánu Dolní
Domaslavice parc. č. 520/2 a 569/7, k.ú. Volovec do plochy smíšené
obytné
ZO vzalo na vědomí:
❖ zprávy o činnosti rady obce ze schůze č. 30, 31, 32, 33, 34 a 35
❖ informaci starosty obce o plnění úkolů – nejsou uloženy žádné úkoly
❖ zápis z 11. schůze finančního výboru obce Dolní Domaslavice ze dne
26.05.2020
❖ rezignaci p. Ing. Markéty Oborné na mandát člena kontrolního výboru
obce Dolní Domaslavice

ZO rozhodlo:
❖ v návaznosti na § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o pořízení změny č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice
a o jejím obsahu a změna č. 2 Územního plánu Dolní Domaslavice bude
zapracována v souladu s aktuální právní úpravou stavebního zákona
a jeho prováděcích právních předpisů
ZO revokovalo:
❖ usnesení č. 8/9.ZO/2020 ze dne 11.03.2020 - Kotlíková dotace
v Moravskoslezském kraji „I“ – 3. výzva“ – Žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Dolní Domaslavice, včetně Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice
❖ usnesení č. 6/8.ZO/2015 ze dne 02.09.2015 – Pravidla pro
poskytování dotací spolkům, sdružením, církvím a jiným organizacím
ZO vydalo:
❖ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
❖ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze vstupného
❖ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dolní Domaslavice
ZO doporučilo:
❖ radě obce, aby schválila program pro poskytnutí dotací v jednotlivém
případě ve výši 30.000 Kč za účelem výměny žumpy nebo septiku za
domácí čističku odpadních vod pro vlastníky hmotných nemovitých
věcí, kteří se nemohou připojit k obecní kanalizaci, a aby rada obce za
splnění stanovených podmínek tyto dotace poskytovala jednotlivým
žadatelům

ZO udělilo:
❖ souhlas s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 s výhradou
ZO přijalo:
❖ opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 – viz. Příloha č. 1
ZO zvolilo:
❖ Ing. Norberta Pěkníka členem kontrolního výboru od 17.06.2020
L. Michlová
zapisovatelka
▪ BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI

p. Štěpánka KUBICOVÁ
p. Karel CHWISTEK
p. Bohuslava RUCKÁ
p. Eduard FIKOCZEK
p. Jaromír JANŠA

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

▪ KNIHOVNA

▪ POŠTA PARTNER – služba „BALÍKOVNA“

Od července 2020 zavadí Obec Dolní Domaslavice na
Poště Partner v Dolních Domaslavicích pro své občany
novou službu, a to tzv. „Balíkovnu“.
Jak to funguje?
- Na poštu přijdete s kódem pro vyzvednutí, který Vám byl zaslán v SMS
zprávě nebo emailu. Pokud „nestíháte zajít na poštu“ a zásilku si osobně
vyzvednout, můžete vyzvednutím pověřit kohokoliv z rodiny nebo
přátel, který vyzvedne balík za vás, bez podpisu a předkládání
občanského průkazu. Nezapomeňte mu však dát kód pro vyzvednutí!
- Obsluze u přepážky předáte kód pro vyzvednutí.
- Dobírku můžete vždy zaplatit platební kartou.
▪ NOVÝ WEB OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE

Od 15. 7. 2020 spouští Obec Dolní Domaslavice nové
webové stránky. Pevně věříme, že se Vám naše
webové stránky budou líbit, budou přehlednější
a najdete zde všechny potřebné informace.
I nadále nás najdete na www.ddomaslavice.cz.

▪ ODPADY A MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2020

ODPADY
❖ Poplatek za fyzickou osobu přihlášenou v obci
❖ Poplatek pro fyzickou osobu, která vlastní
nemovitost určenou k rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba
Termíny plateb:
- Poplatek ze psů
- Poplatek za odpad

550 Kč

650 Kč

splatný k 31. 8. 2020
splatný k 31. 8. 2020

Dle OZV jsou od poplatku za odpad osvobozeni:
a) poplatník s dlouhodobým pobytem mimo obec (delší než 6 měsíců);
b) třetí a každé další nezaopatřené dítě se stejným místem pobytu v rodině;
c) poplatník, který v daném kalendářním roce dosáhne věku 80 let a starší;
d) poplatník, který je přihlášený k trvalému pobytu na ohlašovně Obecního
úřadu v Dolních Domaslavicích č.p. 4.
Podklady pro platbu - ODPADY
Číslo účtu obce: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1340 + č.p. (např. 1340125, 134055)
MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ
❖
❖
❖
❖

Za jednoho psa
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

300 Kč
900 Kč
200 Kč
300 Kč

Dle OZV:
a) poplatek ze psů platí držitel psa;
b) poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců;
c) povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena.
Dle OZV je od poplatku za psa osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Podklady pro platbu - PES
Číslo účtu obce: 169 060 1309/0800
Variabilní symbol: 1341 + č.p. (např. 1341125, 134155)
Sdělujeme, že poplatky je možné platit také na pokladně Obecního úřadu
Dolní Domaslavice, a to NOVĚ V KANCELÁŘI MATRIKY V DOBĚ
ÚŘEDNÍCH HODIN:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:30
neúřední den
8:00 – 11:30
neúřední den
neúřední den

12:30 – 16:30
12:30 – 16:30

Žádáme občany o dodržování úředních dnů a hodin.

▪ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. TŘÍDY

Dne 30. 6. 2020 se starosta obce Mgr. Dalibor Dudek spolu s ředitelem Základní
školy a Mateřské školy Dolní Domaslavice Mgr. Petrem Fikoczkem, třídní
učitelkou Mgr. Evou Foukalovou slavnostně rozloučili s žáky deváté třídy.
Všichni zhodnotili druhé pololetí školního roku za nestandardní pololetí
s nestandardní výukou, které všichni úspěšně zvládli.
Starosta obce všem přítomným absolventům popřál mnoho úspěchů na středních
školách.

L. Michlová

▪ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Trochu statistiky na konci školního roku
86 pochval třídního učitele, 6 pochval ředitele školy.
1 důtka TU, 1 důtka ŘŠ.
Nejnižší průměrná absence na žáka byla v 5. ročníku, naopak nejvyšší průměrná
absence na žáka v 6. B. Absolutní čísla letos nemají vypovídající hodnotu,
absence se od 11. 3. 2020 neuváděla. V 8. ročníku nebyla jedna hodina
omluvena.
68 % žáků prospělo s vyznamenáním (20 žáků 1. r., 15 žáků 2. r., 21 žáků 3. r.,
22 žáků 4. r., 21 žáků 5. r., 10 žáků z 6. A, 8 žáků z 6. B, 17 žáků 7. r., 10 žáků
8. r. a 6 žáků 9. r., z toho 86 žáků prospělo se samými jedničkami (1. tř. 20, 2.
tř. 13, 3. tř. 12, 4. tř. 12, 5. tř. 13, 6. A 2, 6. B 3, 7. tř. 5, 8. tř. 4, 9. tř. 2).
Nadprůměrné počty vyznamenaných jsou ovlivněny situací, která v minulosti
nenastala, a na kterou školský zákon nebyl připraven. Nové učivo při distanční
výuce nelze hodnotit, protože distanční výuka není pro žáky ZŠ legislativně
ukotvena. Proto se při klasifikaci 2. pololetí bylo možné opřít pouze o výsledky
práce žáka do 10. 3., aktivitu při distanční výuce a podpůrně o klasifikaci za 1.
pololetí.
2 žáci 1. ročníku nebyli hodnoceni, po celou dobu školního roku pobývali v
zahraničí.
16 žáků 9. ročníku míří na maturitní obory (z toho 3 na gymnázia, pak už po 1
agropodnikání, ekonomika a podnikání, hotelnictví, hotelnictví a turismus,
informační technologie, mechanik elektrotechnik, obchodní akademie,
počítačové sítě, praktická sestra, provoz a ekonomika dopravy, řídicí systémy,
sociální činnost, vojenské lyceum). Pouze 4 žáci si vybrali nematuritní obory
(aranžér, farmář, kominík, masér).

Poděkování
Děkujeme všem rodičům, kteří aktivně spolupracovali při distanční výuce,
nezištně pomáhali finančními dary i prací ve Spolku rodičů. Největší akcí
Spolku byl bezesporu Školní ples, který zaštiťovala předsedkyně SR MVDr.
Jana Kouřilová. Děkujeme také našemu zřizovateli Obci Dolní Domaslavice za
výbornou spolupráci a dostatečný objem financí na provoz.
Mgr. P. Fikoczek
www.zsddomaslavice.cz
▪ FLORBAL – SK PIERUNI DOMASLAVICE

Muži A: Divize E – seznam týmů
14. 6. byly v Brně rozlosovány všechny celostátní florbalové soutěže a poprvé
v historii se objevil v osudí i název naší obce. 4. nejvyšší soutěž - divize je
rozdělena na 5 skupin podle geografického hlediska. Níže seznam všech týmů
naší divize E.
FbC Asper Šumperk
FBC ORCA KRNOV
FBC Intevo - Ossiko Třinec
FBS Olomouc
SK K2 Prostějov
Zlín Lions
1.FBK Eagles Orlová
FBC ZŠ Uničov
FBC MSEM Přerov
Florbal Vsetín
SK Domaslavice
FBC TJ Sokol Frenštát p/R
Začínáme o víkendu 12. – 13. 9. v Uničově. O týden později hostíme Florbal
Vsetín. Sezóna bude finančně náročná, nebráníme se této podpoře a nabízíme
dlouhodobé zviditelnění firem na mantinelech.

Muži B: Moravskoslezská soutěž – seznam týmů
Soutěže ostatních týmů byly rozlosovány 23. 6. v Ostravě. B tým pokračuje
stejně jako loni v 8. soutěži, letos se střetne s těmito týmy: FBK RAFANI
OSTRAVA, FBC PIRATES OSTRAVA B, TJ Slovan Havířov C, FBC Letka
C, FBC Hlučín B, FBC Spatak Bílovec B, Sokol Šenov, TJ Sokol Dolní
Životice, SKP Nový Jičín – FBK Frenštát, FBC Cobra Hať. Taktéž béčko začíná
o víkendu 12. – 13. září.
Dorost: Moravskoslezská liga – seznam týmů
Pro kluky narozené v létech 2007 – 2004 je tady letos liga o 13 týmech. Své síly
kluci poměří s 1.FBC Karviná, Z.F.K. Petrovice, 1.FBK Eagles Orlová, FbK
Horní Suchá, FBC Spartak Bílovec, S.K. P.E.M.A. Opava, FBC Letka, FBC
TIGERS PORUBA, 1.FK Ostrava JIH, FBC TJ Sokol Frenštát p/R, 1.SC
Bohumín ´98 a FBC „BARBARENS“ H. Životice.
Dorost začíná o víkendu 19. – 20. září.
Starší žáci: Moravskoslezský přebor skupina B – seznam týmů
Na kluky narozené v létech 2009 – 2006 čeká letos také 12 týmů: 1.FBC
Karviná, Z.F.K. Petrovice, 1.FBK Eagles Orlová, FbK Horní Suchá, 1.FBK
Rožnov p/R, FBC TJ Sokol Frenštát p/R, 1.SC Bohumín ´98, 1.SFK Havířov
B, Florbal Torpedo Havířov B, FbC Coyotes Jablunkov, PASKOV SAURIANS
a TJ Slovan Havířov.
Žáci začínají o víkendu 12. – 13. září.
Přípravka: Moravskoslezská liga – seznam týmů
Do soutěžního ročníku 2020/2021 jsme přihlásili také nejmenší hráče (děti od 5
let až po ročník narození 2012). Budou mít možnost si zahrát s FBC ČPP
Ostrava, 1.SC TEMPISH Vítkovice Lvíčata, 1.SC TEMPISH Vítkovice Tygříci,
FBC TIGERS PORUBA, FBC SMOLO Český Těšín, FBC Vikings Kopřivnice,
1.FBC Karviná, Z.F.K. Petrovice, FbK Horní Suchá, 1.FBK Rožnov p/R, 1.SC
Bohumín ´98, 1.SFK Havířov, FBC Letka, Florbal Torpedo Havířov, FbC
Coyotes Jablunkov, FBC ORCA KRNOV, PASKOV SAURIANS a TJ Slovan
Havířov.
Naše nejmenší čeká 10 turnajů, své boje zahájí o víkendu 3. – 4. října.
Pro všechny kategorie pořádáme nábor ☺.
P. Fikoczek

▪ KLUB SENIORŮ PŘI OBCI DOLNÍ DOMASLAVICE

Začátkem listopadu 2019 se uskutečnilo ve školní jídelně Základy školy
a Mateřské školy Dolní Domaslavice „Setkání seniorů“, kterého se zúčastnilo
60 osob. Vznikl zde nápad na založení „Klubu seniorů při obci Dolní
Domaslavice“. Plánované setkání a volba členů výboru tohoto klubu byla
plánována na březen 2020. Z důvodu pandemie koronaviru však k tomu
nedošlo. Proto bychom chtěli pozvat ty seniory, kteří se budou chtít aktivně
podílet na fungování tohoto klubu ve čtvrtek 23. 7. 2020 od 15:00 do kulturní
místnosti v 1. patře místní hasičárny, kde proběhne krátké setkání a volba
členů výboru „Klubu seniorů při obci Dolní Domaslavice“
D. Dudek
A. Schauerová
▪ KLUB V PŘÍRODĚ U JONÁŠE

•
•
•
•
•
•
•

Zázemí: Marina Jonáš, Dolní Domaslavice
Možnost flexibilního hlídání dětí od 2 let – počet dní volíte vy
Pobyt v přírodě, v lese, na čerstvém vzduchu
Budování pozitivního vztahu k životnímu prostředí
Přirozené zapojení angličtiny do každodenní komunikace
Pozvolná socializace dětí v malém kolektivu
Důraz na samostatnost dětí, principy Montessori pedagogiky

Začínáme
v ZÁŘÍ
2020.
lesniskolkadd@seznam.cz

Pro

přihlášky

a

více

informací

Z. Štípková

▪ BEZPEČNÉ PRÁZDNINY
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