USNESENÍ
21. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 01.04.2020
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
717/21 schvaluje
program 21. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 01.04.2020
718/21 schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 úpravy schváleného rozpočtu roku 2020 k 01.04.2020
dle předloženého návrhu
719/21 schvaluje
1. dotace organizacím na účel dle žádosti – viz přehled přidělených částek:
Slezská diakonie – EUNIKA Karviná denní stacionář
8.000,- Kč
Unie ROSKA – reg.org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s.
3.000,- Kč
Nový domov, příspěvková organizace
5.000,- Kč
ZO ČSOP Dětmarovice
30.000,- Kč
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
2. poskytnutí finančních darů – viz. přehled přidělených částek
SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s.
1.000,- Kč
…, Kronikář obce Bystřice
2.000,- Kč
a uzavření příslušných darovacích smluv
a
720/21 neschvaluje
poskytnutí finančního daru Diakonii Broumov, sociální družstvo
a
721/21 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, z.s. ZO Dětmarovice na činnost v požadované
výši 60 000,- Kč
a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy dle novely zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
722/21 schvaluje
realizaci letního příměstského tábora v červenci 2020 ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Dětmarovice, příspěvková organizace a Domem dětí a mládeže Orlová, příspěvková
organizace
723/21 schvaluje
přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování sociálních
služeb ve výši 300.000 Kč dle oznámení KÚ MSK ze dne 12.03.2020 a uzavření příslušné
smlouvy
724/21 projednala
předložené nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník u silnice S I67
v Koukolné“ s tím, že o výběru dodavatele rozhodne na příští schůzi rady obce
725/21 projednala
předložené nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vodovodní řad parc. č. 3061“
s tím, že o výběru dodavatele rozhodne na příští schůzi rady obce

726/21
1. bere na vědomí
informaci o stavu v oblasti kanalizace na území obce Dětmarovice
2. schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2016, č. OÚD/3777/2016 „III. etapa
odkanalizování obce Dětmarovice (střed)“
727/21 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice
1. zrušit
Jednací řád Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dětmarovice,
schválený Zastupitelstvem obce Dětmarovice usn. č. 77/5 ze dne 12.06.2019
2. schválit
Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Dětmarovice
728/21 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice
1. zrušit
Jednací řád Jednací řád Zastupitelstva obce Dětmarovice a zásady činnosti výborů,
schválený usn. č. 408/23 dne 18.12.2013
2. schválit
Jednací řád Zastupitelstva obce Dětmarovice
729/21 schvaluje
výši ošatného při svatebních a slavnostních obřadech, a to 300,- Kč/1 obřadní den pro
matrikářky a 300,- Kč/1 obřadní den pro oddávající, které bude vypláceno čtvrtletně.
730/21 schvaluje
navýšení cen za plnění firmě Mirpal spol. s.r.o. za odchyt, ustájení psů a sběr uhynulých
zvířat s platností od 01.05.2020, a to:
Úkon

Stávající výše:
(dle dodatku č. 4 ke smlouvě)
250,-Kč/zvíře

Navržená výše:

15,-Kč/km

16,-Kč/km

za pobyt psa v útulku

130,-Kč/zvíře a den

140,-Kč/zvíře a den

ostatní zvířata (kočky)

100,-Kč/zvíře a den

100,-Kč/zvíře a den

za odchyt a sběr
uhynulého zvířete
za dopravu

250,-Kč/zvíře

Ceny jsou uvedeny bez DPH
731/21
1. ukládá
referentovi majetkové správy zajistit vyvěšení níže uvedených záměrů, a to:
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k. ú. Dětmarovice
2. doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
prodej části pozemku parc. č. 2690/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60
m2 v k. ú. Dětmarovice žadateli …, Dětmarovice za smluvní cenu 60,- Kč/m2. Náklady
spojené s převodem a zaměřením nemovitosti uhradí kupující. Návrh na zápis vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí provede a uhradí kupující
731/21 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
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bezúplatný převod pozemku parc. č. 809 ostatní plocha o výměře 450 m2 v k. ú. Dětmarovice
od vlastníka Zemědělský podnik Rázová, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11,
Praha 6 – Řepy
a
732/21 schvaluje
úhradu v max. výši 5 000,- Kč + DPH za zpracování znaleckého posudku na pozemek parc.
č. 809 v k. ú. Dětmarovice ve vlastnictví Zemědělského podniku Rázová, státní podnik
v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 – Řepy
733/21 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice - RECYKLÁT“ firmu PORR a.s., ul. Dubečská čp. 3238/36, Strašnice, Praha 10,
IČ:43005560
734/21 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Plošné opravy povrchů komunikací v obci
Dětmarovice - ASFALT“ firmu STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, oblast Sever, ul.
Polanecká čp. 827, Ostrava Svinov, IČ: 60838744
735/21 schvaluje
z důvodu uzavření provozoven a zastavení nebo omezení činnosti v době vyhlášení
nouzového stavu vládou ČR prominutí nájemného za měsíce duben a květen 2020
nájemcům:
1. Dělnického domu č. p. 110, motorestu Koukolná č. p. 1071, restaurace Rumcajs č. p. 334
a nebytových prostor v objektu č. p. 900 - kadeřnictví M. Mazurková, zubní ordinace
MUDr. Langrová, ordinace praktické lékařky MUDr. Grabková ve výši 100 % měsíčního
nájmu
2. nebytových prostor č. p. 320 - Mgr. František Hartl, Ing. Pavel Rusek, fotoateliér Petra
Rusková, finanční poradenství Ladislava Oczadlá a účetnictví Ing. Gabriela Littnerová
ve výši 50 % měsíčního nájmu
736/21 souhlasí
s bezplatným poskytnutím šitých roušek (ústenek) všem seniorům s trvalým pobytem v obci
Dětmarovice ve věku od 60 let
737/21 doporučuje
Zastupitelstvu obce Dětmarovice schválit
Program rozvoje obce na období let 2020 až 2026
738/21
1. bere na vědomí
žádost jednatele firmy MAZUREK s. r. o. o kácení 3 stromů, odstranění thují a odstranění
plotové zdi u budovy sídla (ze strany parku)
2. souhlasí
s odstraněním thuji v období vegetačního klidu a odstraněním rozpadlé zídky u sídla firmy
3. nesouhlasí
s kácením 3 stromů – líp u sídla firmy ze strany parku
739/21 odkládá
projednání žádosti nájemce Dělnického domu o souhlas obce s podnájmem prostor třetí
osobě za účelem zřízení mikrojeslí do příští schůze rady obce s tím, že žadatel o podnájem
předloží na této schůzi podnikatelský záměr a projekt (studii) úprav prostor
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740/21 ukládá
příslušnému referentovi obecního úřadu řešit problematiku konání obecní slavnosti 2020
v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR
741/21 ukládá
příslušnému referentovi obecního úřadu řešit vyúčtování poskytnutého příspěvku seniorům
na ozdravný pobyt z důvodu nečerpání v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou
ČR

Ing. Marek Svrčina, v. r.
místostarosta obce

Ing. Ladislav Rosman, v. r.
starosta obce
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