
U S N E S E N Í 
2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.12.2014 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
48/2  zřizuje 
Komisi životního prostředí ve složení : 
předseda – Ing. Karel Dobrovolný 
členové – Ing. Kamila Badurová, Taťána Čempelová (zapisovatelka),, Mgr. Martin Duda, Jarmila 
Popiolková, PaedDr. Věra Przeczková, Josef Tomčík 
 
 
49/2  zřizuje 
Komisi pro občanské záležitosti (SPOZ)  ve složení : 
předseda – Dagmar Šnapková 
členové – Bohumír Balon, Taťána Čempelová (zapisovatelka), Zdeňka Foltynová, Zdeňka Galušková, 
Věra Klozová, Anna Pavlíková, Eva Szyroká, Dáša Valicová, Ludmila Videnková, Anna Voznicová 
 
50/2   schvaluje 
„Seznam rozpočtových opatření při úpravách schváleného rozpočtu roku 2014 k 8.12.2014“ – č. 34, 
35 a 36 dle předloženého návrhu 
 
 
 
51/2  schvaluje 
dovoz strusky na komunikace, které nejsou ve vlastnictví  obce : 
Miriam Bílková                    1 auto strusky 
 
 
52/2  souhlasí 
s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Dětmarovice – rekonstrukce 
vodovodu a úprava tlakových pásem“ dle předložené dokumentace – žádost společnost VODING 
Hranice spol. s r.o., Hranice 
a 
53/2  schvaluje 
vstup na pozemek ve vlastnictví obce parc. č. 2261/1 v k.ú. Dětmarovice za účelem realizace výše 
uvedené stavby 
a 
umístění redukční šachty č. 2 na rozhraní pozemku parc. č. 2261/1 v k.ú. Dětmarovice a sousedního 
pozemku  parc. č. 2255 v k.ú. Dětmarovice 
a 
54/2  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a 
smlouvy zakládající právo umístit a provést stavbu „Dětmarovice – rekonstrukce vodovodu a úprava 
tlakových pásem“  na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 2261/1 v k.ú Dětmarovice, a to mezi Obcí 
Dětmarovice a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu životnosti vodovodního řadu za jednorázovou úplatu ve výši 181,50 Kč včetně 
DPH za 1m vodovodního řadu. 
 
 
 



55/2  souhlasí 
s vydáním územního souhlasu a ohlášení stavby dvou rodinných domků, a to na pozemcích parc. č.  
2875/8 a 2875/7 v k.ú. Dětmarovice (stavebníci Karin Karfíková,  Petrovice u Karviné a Petr a Aneta 
Trávníčkovi, Karviná), a to po schválení změny územního plánu obce  týkající se  těchto pozemků 
 
56/2 projednala 
přípis Ing. Lumíra Jendryščíka ve věci obnovení silničního příkopu na pozemku ve vlastnictví obce 
parc. č. 2909/7 v k.ú. Dětmarovice s tím, že v průběhu ledna 2015 se uskuteční jednání s vlastníky 
sousedních pozemků 
 
 
57/2  vybírá 
po projednání předložených  nabídek  jako realizátora „Dohledu nad provozem kanalizační sítě“  
společnost AZ GEO s.r.o., Ostrava, IČ : 25358944  
 
58/2  schvaluje 
„Plán inventur na rok 2014“ dle předloženého návrhu 
 
59/2  schvaluje 
uzavření „Smlouvy č. 14202943 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí“ na akci „Zateplení budovy DPS 670“ dle návrhu 
Státního fondu životního prostředí ČR ze dne  1.12.2014 
 
60/2  projednala 
žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava o budoucí 
napojení na „kanalizaci Šlog“ s tím, že této žádosti nelze vyhovět vzhledem k určení připravované 
kanalizace 
 
61/2  bere na vědomí 
následující pořadí uvažovaných oprav komunikací za cca 5 mil. Kč : 
-od restaurace Pegas směrem do obce po křižovatku u domu čp. 265 a dále od domu čp. 728 po 
křižovatku u Restaurace na Obecnině  
-od křižovatky u domu čp. 604 směrem do obce ke křižovatce, kde horkovod přechází nad místní 
komunikací 
-komunikace Glembovec – od silnice I/67 (u domu čp.  766) po křižovatku u čp. 673 
 
62/2  souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 se společností KUMAN spol. s r.o., Karviná – Hranice dle předloženého 
návrhu  
 
63/2  bere na vědomí 
„informaci pro vedení obce“ advokáta JUDr. Vladimíra Farany ze dne 8.12.2014  týkající se finanční 
situace opatrovance obce Jana Čajky 
 
64/2  schvaluje 
nový „Ceník poplatků a služeb platný od 1.1.2015“ pro Místní knihovnu v Dětmarovicích dle 
předloženého návrhu 
 
65/2  schvaluje 
„Plán práce Rady obce Dětmarovice na rok 2015“ dle předloženého návrhu 
 
 



66/2  bere na vědomí 
bližší informace  starosty obce k „Návrhu sociálního programu pro obec Dětmarovice 2015“ (viz 
usnesení RO č. 46/1 ze dne 24.11.2014) a diskuzi k této problematice, v jejichž rámci : 
67/2  souhlasí 
předběžně s finančním příspěvkem 15 tis. Kč na ekologické topení, v první fázi pro 40 rodinných 
domů (návrh příslušných pravidel pro tyto účely bude zpracován) 
a 
68/2  schvaluje 
vypravení zkušební jízdy tzv. autobusu na hory pro lyžaře 
a 
69/2  souhlasí 
s možností poskytnout občanům, kteří o to projeví zájem, popelnici na bioodpad o objemu 240 l za 
500.- Kč ročně 
a 
70/2  ukládá 
starostovi obce předložit návrh podmínek a časového horizontu snížení dosavadních kontejnerů na 
bioodpad přibližně o polovinu 
Z : starosta obce 
T : 31.12.2014 
 
71/2  stanoví 
v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců obce v obecním 
úřadu 12 (dvanáct), a to z důvodu rozšíření počtu zaměstnanců na stavebním úřadu na 3 (tři) na dobu 
určitou do 31.12.2015  
 
72/2  projednala 
upřesnění programu 2. zasedání zastupitelstva obce svolaného na 17.12.2014, tak, jak bude obsažen 
v pozvánce na toto zasedání 
 
73/2  souhlasí 
s rozšířením programu o hudební vystoupení pro seniory, pro mládež a atrakce pro děti 6 – 18 let 
v odpolední části 11. obecní  slavnosti  hrazeném z prostředků obce 
 
74/2  bere na vědomí 
informaci starosty obce o proběhlém jednání se zástupcem Zemědělského podniku Razová, s.p. 
v likvidaci a o možnosti odkoupení  některých jejich pro obec potřebných pozemků, kdy předběžná 
(pracovní) cena by mohla činit 60.-Kč/1m2 
 
 
75/2  schvaluje 
rozúčtování nákladů za odvoz fekálií v DPS čp. 670 a v obecních bytech v budově čp. 900 za rok 2014 
s podílem úhrady ze strany obce 60%  dle předloženého návrhu, tento podíl bude platit i pro rok 2015 
 
 
76/2 bere na vědomí 
informace starosty obce týkající se : 
-stavu přípravy ke schválení nového územního plánu obce, kde je připravováno zasedání 
zastupitelstva obce k této problematice na 28.1.2015 
-plánovaných  koncertů v místním kostele v dubnu a v září 2015 a uvažovaného podílu obce na 
hrazení nákladů na tyto akce 
-úspěšného průběhu Medových dnů s velkou účastí veřejnosti, jakož i  rozsvěcování vánočního 
stromku u obecního úřadu 



-řešení otázky průjezdu těžkých cisternových vozů po obecních komunikacích ve středu obce s tím, že 
na stížnost občanů poukazující na tuto situaci bude zaslána příslušná odpověď 
             
 
 
 
             Ing. Ladislav Rosman v.r.               Mgr. Libor Stáňa v.r. 

starosta obce Dětmarovice                   místostarosta obce Dětmarovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 


