USNESENÍ
20. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 02.03.2020
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
688/20 schvaluje
program 20. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 02.03.2020
689/20 schvaluje
rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace,
v roce 2019 dle předloženého návrhu
690/20 schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019
691/20 schvaluje
ponechání zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 230.397,33 Kč Základní
škole a Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s rozdělením:
příděl do fondu odměn (40% z HV zaokr.) …………………………...….. 92.159,00 Kč
příděl do rezervního fondu (zůstatek z HV) ……………………………. 138.238,33 Kč
692/20 schvaluje
odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro
rok 2020 dle předloženého návrhu
693/20 schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí daru Základní škole a Mateřské škole Dětmarovice,
příspěvková organizace ve výši 10 000,- Kč od Dalibora Chmiela, Dětmarovice 731, IČO:
65502678
694/20 bere na vědomí
plat ředitele Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace upravený
v souladu s nařízením vlády č. 300/2019 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
695/20 bere na vědomí
ukončení šetření policejním orgánem OOP ČR Dětmarovice na základě podaného trestního
oznámení ve věci nevrácení částky 30 000,- Kč (zálohová faktura) dle uzavřené smlouvy
na zhotovení nového PVC v mateřské škole s fy Dana Marešová, IČO: 10610227
696/20 schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 02.03.2020 dle
předloženého návrhu
697/20 schvaluje
Podmínky pro čerpání finančního daru pro seniory na ozdravný pobyt
- maximální výše daru 2 500 Kč/osoba
- dar poskytnut jednou ročně
- občan s trvalým pobytem v Dětmarovicích
- v daném roce dovršení věku 65 let
- na pobyt v České a Slovenské republice
- žádost musí být podána na tiskopise, který poskytne OÚ Dětmarovice

- doklad o zaplacení pobytu může být uhrazen v eurech, částka se přepočítá dle aktuálního
přepočtu České národní banky
- doklad, ze kterého bude jasné, že pobyt je pro daného občana
- do vyčerpání rozpočtované částky na daný rok.
V případě, že se osoba po obdržení daru nezúčastní ozdravného pobytu, je povinna
poskytnutou výši daru vrátit
698/20 bere na vědomí
pořádání výletů a kulturní vystoupení v roce 2020
699/20 schvaluje
text výzvy na akci „Plošné opravy povrchů komunikací v obci Dětmarovice - ASFALT“ dle
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového
řízení
700/20 schvaluje
text výzvy na akci „Plošné opravy povrchů komunikací v obci Dětmarovice - RECYKLÁT“ dle
předloženého návrhu včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového
řízení
701/20 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Odstranění objektu čp.
v Dětmarovicích“ firmu PB SCOM s.r.o., ul. Radniční čp. 28, Hranice, IČ: 25397087
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702/20 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zpevnění břehů potoka Výšina kamenivem
v Dětmarovicích“ firmu DopStav Ostrava s.r.o., ul. Nepatrná čp. 170/1
703/20 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích
v katastru obce Dětmarovice“ firmu JHF Heřmanovice, spol. s r.o., Heřmanovice čp. 523,
Heřmanovice, IČ: 47972912
704/20 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku Regulace průtoku vody u potoku Krempulec
(Glembovec) a jeho přítoků – studie“ firmu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., Píštovy 820,
537 01 Chrudim III, IČ: 15053695
705/20 schvaluje
účinnost smlouvy o dílo - Domov pro seniory Dětmarovice bez čerpání úvěru
706/20 schvaluje
text výzvy na akci „Chodník u silnice S I/67 v Koukolné“ dle předloženého návrhu včetně
seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
707/20 schvaluje
text výzvy na akci „Vodovodní řad parc. č. 3061“ dle předloženého návrhu včetně
seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni v rámci výběrového řízení
708/20 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
přijetí darovací nabídky pozemku parc. č. 3399/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 330 m2 v k. ú Dětmarovice od spoluvlastníků …, bytem … 735 14 Orlová-Lutyně a
…, 768 24 Pravčice
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709/20 schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku ve vlastnictví obce Dětmarovice za
jednorázovou úhradu dle sazeb za zřízení věcných břemen stanovených radou obce dne
07.07.2014 usn. č. 1527/58, a to:
na části služebného pozemku parc. č. 3957/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Dětmarovice ve prospěch panujícího pozemku parc. č. 3959/4 v k. ú. Dětmarovice
spočívající v právu umístění, zřízení a provozování podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV
v délce cca 10 m za účelem jejich opravy a údržby za jednorázovou náhradu u podzemní
kabelové přípojky NN 0,4 kV ve výši 150 Kč + DPH za 1m podzemní kabelové přípojky,
nejméně však ve výši 600, - Kč + DPH, tj. celkem cca 900,- Kč + DPH vše při zatížení
pozemku v šířce max. do 1 m a za podmínek, že podzemní kabelová přípojka povede
v délce cca 4 m pod zpevněným povrchem pozemní komunikace protlakem a v délce cca 6
m v zatravněné části podél komunikace
710/20 bere na vědomí
inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2019 dle schváleného
„Plánu inventur“.
711/20 bere na vědomí
předložený „seznam vybraných zakázek“ v období od 01.01.2020 do 29.02.2020 (3 zakázky)
dle čl. II. bodu 1 písm. c) směrnice pro zadávání veřejných zakázek
712/20 bere na vědomí
informaci o stavu v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice
713/20 ruší
usnesení Rady obce Dětmarovice č. 684/19 ze dne 03.02.2020 ve znění: „Rada obce
Dětmarovice doporučuje Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit odměnu členům
kronikářské rady, kteří nejsou současně zastupiteli nebo zaměstnanci obce, ve výši 1 500,Kč/rok od roku 2019 s možností krácení odměny za neúčast na zasedáních“
714/20 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na objekt Dělnického domu č.p. 110 v Dětmarovicích včetně
vybavení s panem … od 16.03.2020 s tím, že nájemné bude hrazeno od 01.04.2020
715/20 bere na vědomí
1. výtisk propagačního materiálu – brožury „Vodnické a jiné historky ze staré Koukolné a
Dětmarovic
2. informaci o plánovaném pořízení videa z obce pro soutěž „Vesnice roku“
716/20
1. projednala
záměr aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva obce Dětmarovice a zásad činností výborů
2. ukládá
tajemnici OÚ zpracovat aktualizaci Jednacího řádu Zastupitelstva obce Dětmarovice zásad
činností výborů“ a tuto přeložit na příští schůzi rady obce a následně zastupitelstvu obce

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce
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