USNESENÍ
18. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 06.01.2020
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
638/18 schvaluje
program 18. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 06.01.2020
639/18 schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 17 úpravy schváleného rozpočtu roku 2019 k 31.12.2019
dle předloženého návrhu
2. rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k 06.01.2020
a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k 06.01.2020 takto:
- příjmy celkem po konsolidaci ve výši 71.167.884 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- výdaje celkem po konsolidaci ve výši 141.829.425 Kč (v členění dle předloženého návrhu)
- rozdíl příjmů a výdajů ve výši 70.661.541 Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku
2019, včetně přílohy:
- Seznam investičních akcí na rok 2020
640/18 schvaluje
Směrnici č. 1/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách obce
Dětmarovice
641/18 bere na vědomí
stav v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice
642/18 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit přípravu na obecní slavnosti v roce 2021 a navýšení částky
za interprety o 100 000 Kč oproti roku 2020, tj. interpreti 600 000 Kč a ostatní 150 000 Kč
643/18 schvaluje
výměnu bytu č. 4 za byt č. 3 v domě s pečovatelskou službou č. 960
644/18 schvaluje
rozúčtování nákladů na odvoz fekálií za rok 2019 v DPS č. p. 670, v DPS č. p. 960 a v obecních
bytech v budově č. p. 900 dle předloženého návrhu
645/18 schvaluje
plán práce sociální komise na rok 2020 dle návrhu předloženého předsedkyni sociální komise
646/18 schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na osobu na ozdravný pobyt v roce 2020
dle usnesení Zastupitelstva obce Dětmarovice č. 124/7 ze dne 23.09.2015 a podmínek
stanovených usnesením Rady obce Dětmarovice č. 1594/48 ze dne 04.12.2017, a to 49
občanům Dětmarovic a uzavření příslušné darovací smlouvy s těmito občany
647/18 schvaluje
text výzvy na akci „Oprava hygienického zařízení v budově čp. 1071 v Dětmarovicích – sál
motorestu“ dle předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci
výběrového řízení

648/18 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „ Domov pro seniory v Dětmarovicích –
technický dozor stavebníka“ firmu STAVEBNÍ KLINIKA s. r. o., Kopťovo čp. 588, Václavovice,
IČ: 03368777
649/18 neschvaluje
přidání jednoho svítidla pro veřejné osvětlení na komunikaci u novostavby na parc. č. 1061/2
v k. ú. Dětmarovice
650/18 schvaluje
umístění informativního radaru dle požadavku PČR DI Karviná, jehož výsledky (intenzita a
rychlost provozu) budou nápomocny pro posouzení umístění dopravního značení
(zpomalovací práh) na Zálesí, místní komunikace č. 8b na pozemku parc. č. 2909/4 v k. ú.
Dětmarovice
651/18 schvaluje
umístění informativního radaru dle požadavku PČR DI Karviná, jehož výsledky (intenzita a
rychlost provozu) budou nápomocny pro posouzení umístění dopravního značení (nejvyšší
povolená rychlost, zpomalovací práh) na Olmovci, místní komunikace č. 12b na pozemku parc.
č. 1089 v k. ú. Dětmarovice
652/18 schvaluje
snížení nájemného v objektu čp. 900 – zubní ordinace MUDr. Langrové o 50% sjednaného
nájmu dle uzavřené nájemní smlouvy
653/18 bere na vědomí
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.12.2019 do 31.12.2019 (2 zakázky)
– dle bodu 2 písm. e) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
654/18 bere na vědomí
změnu člena inventarizační komise dle předloženého návrhu
655/18 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice vzít na vědomí rezignaci přísedící …, bytem Dětmarovice …
656/18
1. bere na vědomí
seznam plánovaných oprav komunikací v obci Dětmarovice vč. ceny
2. schvaluje
opravy komunikací v obci Dětmarovice na rok 2020 dle předloženého seznamu v rozsahu
schváleno rozpočtu na rok 2020

Ing. Marek Svrčina, v. r.
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