USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice,
konaného dne 16.06.2021 v zasedací místnosti OÚ
Dolní Domaslavice č.p. 4

V Dolních Domaslavicích dne 16.06.2021
Zapisovatelka: Lucie Michlová

1/16.ZO/2021

Zahájení, schválení programu jednání
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
program 16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice,
konaného dne 16.06.2021.

2.1/16.ZO/2021

Určení zapisovatele
ZO Dolní Domaslavice
určuje
zapisovatelem zápisu 16. zasedání ZO p. Lucii Michlovou.

2.2/16.ZO/2021

Určení ověřovatelů zápisu
ZO Dolní Domaslavice
určuje
ověřovateli zápisu 16. zasedání ZO p. Norberta Pěkníka a p. Jitku
Pniokovou.

2.3/16.ZO/2021

Určení návrhové komise pro přípravu usnesení
ZO Dolní Domaslavice
určuje
návrhovou komisi pro přípravu usnesení 16. zasedání ZO ve složení
p. Jaroslav Biolek a p. Oldřich Kamaryt.

3/16.ZO/2021

Zpráva o činnosti rady obce
ZO Dolní Domaslavice
bere na vědomí
zprávy o činnosti rady obce ze schůze č. 55 proběhla dne 12.04.2021,
schůze č. 56 dne 26.04.2021, schůze č. 57 dne 03.05.2021, schůze
č. 58 dne 17.05.2021, schůze č. 59 dne 02.06.2021 a schůze č. 60
dne 09.06.2021.

4/16.ZO/2021

Plnění úkolů
ZO Dolní Domaslavice
bere na vědomí
informaci starosty obce o plnění úkolů – nejsou uloženy žádné
úkoly.

5/16.ZO/2021

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice –
individuální pro rok 2021 – Charita Český Těšín
ZO Dolní Domaslavice
rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč církevní právnické osobě
Charita Český Těšín, se sídlem Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín,
IČO 60337842 na dofinancování oprávněné provozní ztráty
sociálních, pobytových a terénních služeb klientů – občanů obce Dolní
Domaslavice

a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Dolní Domaslavice č. 8/2021.

6/16.ZO/2021

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. – Dodatek č.3
ke
smlouvě
o
nájmu
a
provozování
kanalizací
č. 00575921/KNS/FM/2015
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací
č. 00575921/KNS/FM/2015 uzavřenou mezi Obcí Dolní Domaslavice
a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
28. října 1235/169, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory,
IČO 45193665.

7/16.ZO/2021

Účetní závěrka obce Dolní Domaslavice za rok 2020
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
účetní závěrku obce Dolní Domaslavice za rok 2020 sestavenou
k 31.12.2020 za účetní období 01.01.2020 – 31.12.2020.

8/16.ZO/2021

Závěrečný účet obce Dolní Domaslavice za rok 2020
ZO Dolní Domaslavice
uděluje
souhlas s celoročním hospodařením obce
a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.

9/16.ZO/2021

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady – Závěrečný účet
za rok 2020 vč. zprávy z kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
ZO Dolní Domaslavice
bere na vědomí
závěrečný účet za rok 2020 vč. Zprávy z kontroly hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žermanické a Těrlické
přehrady.

10/16.ZO/2021

Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu
Dolní Domaslavice
ZO Dolní Domaslavice
bere na vědomí
záměr nájmu prostor sloužících podnikání v budově Obecního úřadu
Dolní Domaslavice.

11/16.ZO/2021

Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb pro
Českou poštu, s.p. číslo 2016/7004
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo
2016/7004.

12/16.ZO/2021

Koupě hmotných nemovitých věcí – parc. č. 659/28, 659/41,
659/43, 659/44 a 659/45, vše k.ú. Volovec, obec Dolní Domaslavice
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem s panem Ing. Alešem Kičmerem, nar. 31. července 1978, bytem
Ke Čtyřmezí 222/7, Hradiště, 735 42 Těrlicko, panem Ing.
Vladislavem Kičmerem, nar. 27. dubna 1942, bytem Branisková 14,
040 01 Košice, Slovenská republika, paní Annou Schauerovou, nar.
26. února 1949, bytem č. p. 303, 739 38 Dolní Domaslavice a s paní
Danuší Zvalenou, nar. 27. července 1944, bytem Oty Synka 1855/39,
Poruba, 708 00 Ostrava, jako prodávajícími, jejímž předmětem je
převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/7
vzhledem k celku hmotných nemovitých věcí, pozemků parc. č.
659/28, parc. č. 659/41, parc. č. 659/43, parc. č. 659/44 a parc. č.
659/45, vše k. ú. Volovec, jehož vlastníkem je pan Ing. Aleš Kičmer,
za kupní cenu ve výši 6.264 Kč, dále převod vlastnického práva
ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 2/7 vzhledem k celku
hmotných nemovitých věcí, pozemků parc. č. 659/28, parc. č. 659/41,
parc. č. 659/43, parc. č. 659/44 a parc. č. 659/45, vše k. ú. Volovec,
jehož vlastníkem je pan Ing. Vladislav Kičmer, za kupní cenu ve výši
12.529 Kč, převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu o
velikosti 2/7 vzhledem k celku hmotných nemovitých věcí, pozemků
parc. č. 659/28, parc. č. 659/41, parc. č. 659/43, parc. č. 659/44 a parc.
č. 659/45, vše k. ú. Volovec, jehož vlastníkem je paní Anna
Schauerová, za kupní cenu ve výši 12.529 Kč, a převod vlastnického
práva ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 2/7 vzhledem k celku
hmotných nemovitých věcí, pozemků parc. č. 659/28, parc. č. 659/41,
parc. č. 659/43, parc. č. 659/44 a parc. č. 659/45, vše k. ú. Volovec,
jehož vlastníkem je paní Danuše Zvalená, za kupní cenu ve výši
12.529 Kč, do vlastnictví Obce Dolní Domaslavice.

13/16.ZO/2021

Koupě hmotných nemovitých věcí – pozemků parc. č. 649/2 a
parc. č. 649/12, vše k. ú. Volovec, obec Dolní Domaslavice
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem s paní Marií Růčkovou, nar. 17. listopadu 1955, bytem č. p.
115, 739 38 Dolní Domaslavice, jako prodávající, jejímž předmětem
je převod vlastnického práva ke hmotným nemovitým věcem,
pozemkům parc. č. 649/2 a parc. č. 649/12, vše k. ú. Volovec, za
kupní cenu ve výši 65.850 Kč, do vlastnictví Obce Dolní
Domaslavice.

14/16.ZO/2021

Koupě hmotné nemovité věci – pozemku parc. č. 2136/1, k. ú.
Volovec, obec Dolní Domaslavice
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité
věci s panem Radomírem Sobkem, nar. 31. prosince 1975, bytem č. p.
111, 739 38 Dolní Domaslavice, jako prodávajícím, jejímž
předmětem je převod vlastnického práva ke hmotné nemovité věci,
pozemku parc. č. 2136/1, k. ú. Volovec, za kupní cenu ve výši
4.600 Kč, do vlastnictví Obce Dolní Domaslavice.

15/16.ZO/2021

Darování hmotných nemovitých věcí – pozemků parc. č. 659/2 a
parc. č. 659/49, vše k. ú. Volovec, obec Dolní Domaslavice
ZO Dolní Domaslavice
schvaluje
uzavření Darovací smlouvy s panem Davidem Bártkem, nar. 14.
dubna 1978, a s paní MVDr. Šárkou Bártkovou, nar. 15. května 1980,
oba bytem č. p. 286, 739 38 Dolní Domaslavice, jako dárci, jejímž
předmětem je darování hmotných nemovitých věcí, pozemků parc. č.
659/2 a parc. č. 659/49, vše k. ú. Volovec, do vlastnictví Obce Dolní
Domaslavice, za podmínky, že bude zajištěn souhlas s převodem
vlastnického práva ke hmotné nemovité věci, pozemku parc. č. 659/2,
k. ú. Volovec, od společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova
1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 49240901, a dále za podmínky,
že bude zrušeno zástavní právo smluvní, související práva
spočívajících v závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším
pořadí nový dluh a v závazku neumožnit zápis nového zástavního
práva namísto starého, a zákaz zcizení, které zatěžují hmotnou
nemovitou věc, pozemek parc. č. 659/2, k. ú. Volovec.

…………………….
Luděk Furmančík
místostarosta obce

…………………….
Mgr. Dalibor Dudek
starosta obce

