
U S N E S E N Í 
5. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 9.2.2015 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
 
117/5 projednala 
žádost Římskokatolické farnosti Dětmarovice o předběžné vyjádření k navrhovanému svedení splašků 
z farní budovy do septiku u budovy čp. 942 ve vlastnictví obce (přechodné řešení) a k přímému 
napojení odpadů z farní budovy na plánovanou obecní kanalizaci (tzv. konečné řešení) s tím, že této 
žádosti nelze vyhovět  z hlediska platných právních předpisů při řešení likvidace odpadních vod 
 
118/5  bere na vědomí 
návrh Heleny a Miroslava Wowrových na darování pozemků parc. č.  2123/5 a 2033, oba v k.ú. 
Dětmarovice, na kterých se nachází komunikace s tím, že daná záležitost bude předložena na pořad 
zasedání zastupitelstva obce s doporučením nabídku přijmout 
 
119/5 bere na vědomí  
„Inventarizační zprávu“ o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2014 dle schváleného Plánu 
inventur (usnesení RO č. 58/2 ze dne 8.12.2014) 
 
120/5  schvaluje 
přidělení bytu – nájem bytu č. 2 v domě čp. 900 v Dětmarovicích  paní Michaele Pázmányové 
 
121/5  schvaluje 
uzavření smlouvy obce s paní Petrou Ruskovou o nájmu nebytových prostor v 1. patře  budovy čp. 
320 (pošta)  za účelem provozování fotoateliéru dle předložené žádosti, a to s účinností od 1.3.2015 
na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou 
 
122/5 souhlasí 
s poskytnutím peněžní náhrady ve výši 10.035.-Kč paní Gabriele Mazurkové za zlepšení vybavení 
nebytových prostor v budově čp. 320  (pošta) – nový bojler a výměna 2 ks dveří včetně obložení 
zárubní dle předložené žádosti  (souhlas s ukončením nájmu  - usnesení RO č. 29/1 ze dne 
24.11.2014) 
 
123/5  projednala 
předložený materiál „Dotační příležitosti pro obec Dětmarovice“  připadající v úvahu dle dosud 
známých  skutečností v roce 2015 
a 
124/5  schvaluje 
podání žádosti o získání dotace na motorové vozidlo pro terénní službu, drtič bioodpadu a větví a 
kontejnery pro sběrný dvůr 
 
125/5  bere na vědomí 
další předložený návrh materiálu „Investiční akce obce Dětmarovice – výhled na rok 2015“ včetně zde 
uvedených návrhů projektů, které budou předloženy zasedání zastupitelstva obce (např. odvodnění 
komunikací, výstavba turistické stezky a rozhledny) 
a 
126/5  souhlasí 
s doplněním o projekt technického oddělení majetku obce od majetku jiných subjektů u motorestu 
v Koukolné a projekt výstavby sportovního (polyfunkčního) hřiště na Zálesí 



 
127/5  bere na vědomí 
žádost Františka Hartla – Drakknet na rozšíření kamerového systému v lokalitě „Nebrojova kaple“ 
 
128/5  projednala 
starostův předběžný návrh v oblasti příspěvků na ekologické topení včetně navržení základních 
podmínek pro přiznání příspěvku na tyto účely, jakož i bližší „Pravidla pro poskytování finančního 
příspěvku obce na výměnu kotle na tuhá paliva“ 
a 
129/5  schvaluje 
upřesnění materiálů v tom směru, že příspěvek může být poskytnut pouze na kotle 4. emisní třídy, 
přičemž stáří dosavadního kotle bude z navrhovaných 30 let sníženo s tím, že tyto návrhy budou po 
jejich projednání v komisi životního prostředí opět předloženy radě obce a poté s případnými dalšími 
úpravami na zasedání zastupitelstva obce 
 
130/5  schvaluje 
vypravení dalšího autobusu na hory pro lyžaře (v návaznosti na zhodnocení zkušební jízdy dne 
31.1.2015 – viz usnesení RO č. 68/2 ze dne 8.12.2014) dne 21.2.2015 s tím, že rada stanovila 
příspěvek účastníka ve výši 40.-Kč 
a 
131/5  projednala 
možnost zajištění jízd autobusů v dalším období případně i pro jiné účely než lyžování 
 
132/5  projednala 
návrhy na členy ustavené sociální komise s tím, že k jejich jmenování se rada vrátí na své příští schůzi 
 
133/5  projednala 
otázky spojené s přípravou dalšího zasedání zastupitelstva obce, kde přetrvává z hlediska schvalování 
nového územního plánu problematika vymezení koridoru (viz usnesení RO č. 113/4 ze dne 
19.1.2015), s tím že na den 18.3.2015 je plánováno zasedání zastupitelstva věnované hlavně rozpočtu 
obce na rok 2015, v jehož rámci bude mj. navrženo schválení dodatku č. 7 smlouvy s ČSAD Karviná 
a.s. k zajištění ostatní dopraví obslužnosti na území obce Dětmarovice 
 
134/5  projednala 
informaci starosty obce k výsledkům jednání s ředitelem školy k příspěvkům obce na „soutěž o 
Robíky“ a návštěvu žáků z Francie (usnesení  RO č. 115/4 ze dne 19.1.2015) s tím, že schvaluje 
poskytnutí příspěvku do výše max. 10.000.-Kč na hrazení autobusové dopravy žáků z Francie 
 
135/5  projednala 
přípis MO ČSSD Dětmarovice adresovaný radě obce, v němž jsou činěny dotazy k některým 
činnostem obce (obecního úřadu) či navrhována některá opatření a pověřila starostu obce  
zpracováním  odpovědi  
 
136/5  schvaluje 
odpis pohledávek nedoplatků za vyúčtování záloh za služby v obecním bytě za období 1997 – 1999 ve 
výši 19.327,90 Kč a 7.328.-Kč u dvou tehdejších nájemníků dle předloženého návrhu 
 
137/5  bere na vědomí 
informace starosty obce a dalších členů rady včetně diskuze o záležitostech týkajících se : 
-způsobu postupu při „hlídání“ dotačních příležitostí pro obec 
-možnosti úpravy webových stránek obce 
-stávající situace v oblasti zvažovaného daru obci - sdělení advokátní kanceláře v této věci 



-jednání místostarostů obce na ŘSD v Praze za účasti zástupce ministerstva dopravy k současnému 
stavu a dalšímu předpokládanému postupu při řešení silničního obchvatu obce 
-obsazení pracovního místa na stavebním úřadu na dobu určitou 
-projednání plánů práce komisí rady obce na další schůzi RO 
-nutnosti zakoupení indikátorů topných nákladů (měřičů nákladů za spotřebu tepla) v obecních 
budovách 
-vystoupení vojenského kaplana v prostorách místní knihovny dne 21.2.2015 
-žádosti  občanského Sdružení Permoník o poskytnutí „sponzorského daru“ ve výši 3.000.-Kč 
v souvislosti s konáním okresního kola soutěže ZUŠ (v rámci celostátní soutěže), jehož se mj. zúčastní 
pět dětí z Dětmarovic s tím, že uvedené žádosti vyhovuje 
-dosud podaných žádostí organizací o dotace 
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