USNESENÍ 25. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice
konaného dne 28.4.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pořad jednání 25. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, včetně doplnění
programu o tyto body:
a) Žádost o pronájem prostor pro výuku společenského tance
b) Smlouva o dílo č.04-14-126
c) Příkazní smlouva č.04-14-127
d) Příkazní smlouva č. 03-14-32
e) Doplnění objednávky na provedení dokumentace k územnímu
řízení na kanal. přípojky
f) Položení beton. panelů na koupaliště v přírodě
g) Realizace 32 ks napojovacích bodů
2. Ověřovatele zápisu 25. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, ve složení:
Miroslava Chrobočková, Zbyněk Bjaček
3. Návrhovou komisi 25. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, ve složení:
Jana Svádová, Emil Buchta
4. Dohodu o zapůjčení fotbalového hřiště s Fotbalovým klubem Dolní Tošanovice
5. Finanční příspěvek ve výši 6000,- Kč pro Český svaz žen Dolní Domaslavice na
poznávací zájezd
6. Oslovit Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava , a.s. o zahájení jednání o
provozování nové kanalizace v obci Dolní Domaslavice
7. Smlouvu č. OS201420002768 včetně dodatku č. 1 OS201420002768 o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. Praha
8. Výsledek hodnocení nabídek na opravu místních komunikací v obci a doporučuje
starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou ALPINE Bau CZ, s.r.o. Valašské Meziříčí, která
podala nejvýhodnější nabídku
9. Zaslání objednávky na vypracování „Studie využití lokality za ZŠ a za budovami OÚ a
Hasičské zbrojnice v Dolních Domaslavicích“ na tři firmy se stanovením ceny za jednu studii
15 tis. Kč
10. Pronájem prostor v obřadní síni pro výuku společenského tance 1 x týdně
v odpoledních hodinách firmě TK Jarky Cabákové Ostrava.
11. Smlouvu o dílo č. 04-14-126 s firmou Energy Benefit Centre a.s. Praha na
vypracování projektové dokumentace ke stavbě „Snížení energetické náročnosti objektu
základní školy v obci Dolní Domaslavice včetně výměny zdroje vytápění“.
12. Příkazní smlouvy č. 04-14-127 a č. 03-14-32 s firmou Energy Benefit Centre a.s.
Praha na úkony a činnosti spočívající v poskytování služeb souvisejících s administrací

veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Dolní
Domaslavice včetně výměny zdroje vytápění“
14. Doplnění objednávky na provedení dokumentace k územnímu řízení o 47 ks
kanalizačních přípojek s firmou IGEA s.r.o. Ostrava
15. Smlouvu s AWT Rekultivace a.s. na položení betonových panelů na koupaliště
v přírodě na plochu 228 m2 za cenu 398 440,- Kč
16.Realizaci 32 kusů napojovacích bodů – veřejné části kanalizačních přípojek za
celkovou cenu 785 593 Kč bez DPH
17.Směrnici k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informaci o průběhu kanalizace v obci
2. Poděkování Římskokatolické církve za finanční dar

Návrhová komise: Jana Svádová, Emil Buchta
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Chrobočková, Zbyněk Bjaček

Pavel Postůvka
starosta obce

V Dolních Domaslavicích 28.4.2014

Ing. Jaromíra Štípková
místostarostka obce

