USNESENÍ
4. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 4.2.2019

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
127/4 schvaluje
program schůze dle návrhu
128/4 schvaluje
finanční podporu obce pro konání koncertu Svatováclavského festivalu dle
žádosti, ve výši 50 tis. Kč
129/4 schvaluje
finanční podporu ve výši 10 tis. Kč pro Krasobruslařský klub Orlová oproti řádně dodané žádosti
130/4 schvaluje
rozpočtové opatření č.1 ke dni 4.2.2019 včetně doplnění položek ke dni 4.2.2019
131/4 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení inženýrské sítě a dohodu o
umístění stavby č. IP-12-8023875/2 pod názvem „Dětmarovice č.parc. 2499/3 NNk“ – podzemní
kabelové vedení elektrické přípojky NN v pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 2770/4 v k.ú.
Dětmarovice, mezi Obcí Dětmarovice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, zastoupeni firmou Ing.
Martin Barteček, Frýdek - Místek. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, a to za
jednorázovou úplatu ve výši 150, Kč + DPH za 1 m elektrické přípojky, nejméně však ve výši 600,- Kč +
DPH. Podzemní vedení elektrické přípojky bude realizováno protlakem pod tělesem místní
komunikace 8 b na pozemku parc.č. 2770/4 v k.ú. Dětmarovice. Po ukončení realizace stavby bude
pozemek v místě zápichových jam uveden do původního stavu.
a
132/4 souhlasí
jako správce dopravní a technické infrastruktury s realizací stavby nové podzemní kabelové přípojky
NN v délce cca 4 m pod názvem „Dětmarovice č.parc. 2499/3 NNk“ v rozsahu dle předloženého
výkresu stavby za účelem získání územního souhlasu na tuto stavbu a umístěné v pozemku ve
vlastnictví obce, přičemž z hlediska sítí obec v dané lokalitě vlastní sítě veřejného osvětlení a rozhlasu
– žadatel firma Ing. Martin Barteček, Frýdek - Místek, investor stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
133/4 projednala
stížnost pana ..., … a dalších 3 občanů na provádění zimní údržby obecních komunikací
a
134/4 nesouhlasí
s návrhy na provádění zimní údržby, které jsou uvedeny ve stížnosti. Rozsah, způsob a časové lhůty
pro odstraňování závad ve sjízdnosti jsou stanoveny vyhláškou č. 104/1997 Sb., § 41 až §47 (zimní
údržba komunikací), kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
135/4 souhlasí
s umístěním stavby vodovodního řadu DN 50 na pozemcích parc.č. 363, parc.č. 371 a parc.č. 330/2,
všechny v k.ú. Dětmarovice ve vlastnictví obce a s umístěním vodovodu do 2m od pozemku parc.č.
331 v k.ú. Dětmarovice. Stavba vodovodního řadu DN 50 bude v místě křížení s pozemní komunikací

realizována protlakem pod tělesem místní komunikace. Po ukončení realizace stavby bude obecní
pozemek v místě zápichových jam uveden do původního stavu.
136/4 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice se záměrem stavby „Novostavba
rodinného domu a technického objektu s garáží na parcelách 1747/7 a 1746/9, k.ú. Dětmarovice“ na
pozemcích parc.č. 1747/7 a parc.č. 1746/9, oba v k.ú. Dětmarovice, a dále s právem provést a umístit
stavbu části sjezdu na místní komunikaci 11b pozemek parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice - žadatel …
a …, oba …
a
137/4 schvaluje
uzavření smlouvy o právu umístit a provést stavbu části sjezdu k pozemkům parc.č. 1747/7 a parc.č.
1746/9, oba v k.ú. Dětmarovice na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice
z důvodu záměru novostavby rodinného domu a technického objektu s garáží na pozemcích parc.č.
1747/7 a parc.č. 1746/9, oba v k.ú. Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a stavebníky … a …, …
a
138/4 souhlasí
s připojením sousední nemovitosti - pozemků parc.č. 1747/7 a parc.č. 1746/9, oba v k.ú. Dětmarovice
samostatným sjezdem k místní komunikaci 11b na pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 1804/1 v k.ú.
Dětmarovice z důvodu záměru novostavby rodinného domu a technického objektu s garáží na
pozemcích parc.č. 1747/7 a parc.č. 1746/9, oba v k.ú. Dětmarovice – žadatel … a …, oba …
139/4 nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 3039 – zahrada o výměře 611 m2 v k.ú.
Dětmarovice, podílu ½ z vlastnictví …, …, do vlastnictví obce
140/4 nedoporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc.č. 3039 – zahrada o výměře 611 m2 v k.ú.
Dětmarovice, podílu ½ z vlastnictví …, …, do vlastnictví obce
141/4 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1865/1 v k.ú. Dětmarovice se stavbou „Novostavba
domovní ČOV, parc.č. 2026/2, kat.úz. Dětmarovice“ u rodinného domu č.p. 1226 na pozemku parc.č.
2026/2 v k.ú. Dětmarovice v rozsahu dle přiložené koordinační situace - žadatel … a …, oba …
142/4 souhlasí
jako správce dopravní a technické infrastruktury s realizací stavby nové podzemní kabelové přípojky
NN v délce cca 150 m pod názvem „Dětmarovice, parc.č. 2075/7, NNk“ v rozsahu dle předloženého
výkresu stavby za účelem vydání územního a stavebního řízení nebo územního souhlasu na tuto
stavbu a umístění mimo pozemky ve vlastnictví obce, přičemž z hlediska sítí obec v dané lokalitě
nevlastní ani neprovozuje žádné sítě – žadatel Jiří Vitula z firmy Ing. Barteček, Frýdek - Místek,
investor stavby ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
143/4 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v umístění a provozování cyklotrasy
k realizované stavbě „Propojení větví C a E cyklotrasy v Dětmarovicích v k.ú. Koukolná“ v pozemku ve
vlastnictví České republiky, správce Povodí Odry, s.p., Ostrava na základě již uzavřené smlouvy o
smlouvě budoucí č. B – 1145/12 – žadatel Povodí Odry, s.p., Ostrava

144/4 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1804/1 v k.ú. Dětmarovice se stavbou „Novostavba
domovní ČOV, parc.č. 1799/8, kat.úz. Dětmarovice“ na pozemku parc.č. 1799/8 v k.ú. Dětmarovice
v rozsahu dle přiložené projektové dokumentace - žadatel …, …
145/4 schvaluje
zřízení jednoho parkovacího místa pro MUDr. Kateřinu Grabkovou ve vazbě na předloženou žádost
146/4 schvaluje
všechny žádosti občanů- seniorů o příspěvek na ozdravný pobyt dle předloženého seznamu, do
úrovně úplného vyčerpání schválené finanční částky
147 /4 rozhodla
o ceně vstupenky na vystoupení ke Dni matek ve výši 100 Kč
148/4 stanovuje
konečný termín pro podání žádostí ke Změně č.2 ÚP dne 5.2.2019 s předpokladem projednání
v březnovém termínu zastupitelstva obce
149/4 souhlasí
s předběžným návrhem na účast obce v soutěži VESNICE ROKU 2020
150/4 bere na vědomí
žádost PČR-DI Karviná o rozšíření činností k veřejnému osvětlení
151/4 bere na vědomí
informaci starosty obce k situaci v oblasti Domova pro seniory
152/4 bere na vědomí
informaci starosty obce ke stavbě komunikace na p.č. 1200
153/4 bere na vědomí
informaci starosty obce k situaci v oblasti obchvatu obce

154/4 bere na vědomí
informaci příslušného referenta OÚ o současné stavu v oblasti výstavby kanalizace
ZŠ- Šlog, Koukolná, na Olmovci a v postupu projekční prací kanalizace III. etapy
odkanalizování obce (střed)
155/4 souhlasí
s navrženými podmínkami k uzavření smlouvy se společnostmi BIO TOP s.r.o.
IČ: 26114224 pro zřízení stavby a jejího provozu III. etapy odkanalizování obce (střed)
156/4 schvaluje
změnové listy č. 4 a č. 5 předložené realizační firmou STASPO spol. s r.o. v průběhu
provádění a dokončení stavby kanalizace „Decentralizované odkanalizování obce
Dětmarovice – I. etapa, Koukolná“ a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zahrnující
schválené změny ve změnových listech č. 4 a č. 5
157/4 projednala
výsledky zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.1.2019

158/4 bere na vědomí
informaci starosty obce k problematice výpovědi z pracovního poměru tajemníka OÚ
JUDr. Jana Pochylého ke dni 31.3.2019 a s navazujícím vyhlášením výběrového řízení
pro nové obsazení funkce
159/4 schvaluje
paní Miluši Krůlové odměnu 1200 Kč měsíčně v souvislosti s výkonem funkce
předsedy sociální komise, a to s účinností od 1.2.2019
160 /4 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu příprav podkladů pro přihlášku k dotaci na obnovu
místních komunikací včetně specifikace některých obtížně splnitelných podmínek
souvisejících například s povětrnostními vlivy v zimním období a vlastnickými
poměry pozemků na trasách k opravě
161/4 schvaluje
finanční spoluúčast obce na výměnu vytápěcích kotlů dle dispozic KÚ MSK ve výši
10 tis. Kč na žadatele
162/4 schvaluje
použití fondu investic ZŠ ve výši 11 798 Kč dle žádosti
163/4 schvaluje
nový platový výměr ředitele ZŠ
164/4 schvaluje
termínované úkoly pro ředitele ZŠ dle návrhu
165/4 souhlasí
s nabídkou Mgr. Františka Hartla, DRAKKNET, IČ : 68174535, Dětmarovice ze
dne 16.01.2019 na provozování monitoringu prostorů na nově vybudované ČOV
v Koukolné
166/4 neschvaluje
realizaci videozáznamů z dění v obci pro rok 2019
167/4 bere na vědomí
informaci starosty obce o stavu dalších možností zřízení tzv.
výdejního místa řetězce lékáren Nemocnice Karviná-Havířov
a
168/4 nedoporučuje
akceptovat neúnosné nákladové podmínky pronájmu v budově původní lékárny
169/4 nedoporučuje
připojení obce k výzvě Vlajka pro Tibet
170/4 schvaluje
text poptávky pro výběr dodavatele realizace oprav výtluků a menších
souvislých úseků komunikací dle vhodnosti uplatněním technologie zástřiku
171/4 schvaluje

žádost o hostování na obecní pouti dle žádosti majitele p. Ladislav Spilky
172/4 bere na vědomí
situaci v oblasti perspektivy obsazení místa stomatologa paní MUDr. Marií
Langrovou s navazující problematikou potřeby hledání adekvátní náhrady
173/4 potvrzuje
koncepci a provedení rozhledny dle zpracované studie projednané
na ZO 16.1.2019
174/4 bere na vědomí
navýšení úrokové sazby k účtu 265848867/0300 dle dispozic ČSOB
175/4 schvaluje
pořízení daru do tomboly Obecních plesů počínaje r. 2019 v nákladové úrovni
celkem max. 6000,- Kč

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce

Ing. Marek Svrčina v.r.
místostarosta obce

