USNESENÍ
6. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 9.3.2015
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
138/6 schvaluje
rozbory hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, v roce
2014 dle předloženého návrhu
139/6 schvaluje
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014
140/6 schvaluje
ponechání zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 165.806,61 Kč Základní škole a
Mateřské škole Dětmarovice, příspěvková organizace, s rozdělením :
příděl do fondu odměn (40% zaokr.)…………………………………………..66.322.-Kč
příděl do rezervního fondu (zůstatek HV)…………………………………..99.484,61Kč
141/6 schvaluje
Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, pro rok 2015
dle předloženého návrhu
142/6 bere na vědomí
předloženou „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice, IČ 00297445 za rok
2014“ ze strany KÚ MSK, v níž je mj. konstatováno, že „při přezkoumání hospodaření za rok 2014
nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a proto „nebyl územní celek povinen přijmout opatření
k nápravě“
143/6 souhlasí
na základě žádosti společnosti Moravia Consult Olomouc a.s. ze dne 16.2.2015 s vydáním stavebního
povolení a s realizací stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ v rozsahu dle předložené
projektové dokumentace za předpokladu, že budou respektována všechna stanoviska Obce
Dětmarovice, která byla k této stavbě vydána v rámci dosavadního řízení
144/6 neschvaluje
žádost Mgr. Aleny Akikeové o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k pozemku ve
vlastnictví obce parc. č. 4061/8 v k.ú. Dětmarovice, neboť z hlediska zákonné ochrany zemědělského
půdního fondu nelze na orné půdě zřizovat břemena cesty
145/6 souhlasí
s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc. č. 1646/1 v k.ú. Dětmarovice k místní komunikaci
na pozemku parc. č. 1648 v k.ú. Dětmarovice s tím, že dešťové vody ze zpevněné plochy sjezdu a
chodníku budou svedeny na pozemek majitele nového připojení – žadatel Michal Kuboš, Orlová
a
146/6 schvaluje
vstup na pozemky ve vlastnictví obce parc. č. 1200 a 1648 v k.ú. Dětmarovice za účelem napojení
vodovodní přípojky na vodovodní řad ve vlastnictví obce a vedení vodovodní přípojky k pozemku
parc. č. 1646/1 v k.ú. Dětmarovice a s napojením vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 1646/1 na
vodovodní řad ve vlastnictví obce na pozemku parc. č. 1200
a

provedení uložení vodovodního potrubí do nezpevněné části komunikace na pozemku parc. č. 1200 a
provedení uložení vodovodní přípojky do pozemku komunikace parc. č. 1648 v k.ú. Dětmarovice
bezvýkopovým způsobem
a
147/6 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
vodovodní přípojky (uložení vedení její části) a jejího napojení na stávající vodovodní řad v pozemku
parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovioce a vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 1648 v k.ú.
Dětmarovice – oba ve vlastnictví obce, a to mezi Obcí Dětmarovice a Michalem Kubošem, Orlová.
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši
113,74 Kč včetně DPH za 1 m vodovodní přípojky, nejméně však 726.-Kč.
148/6 souhlasí
s průjezdem mezinárodního cyklistického závodu GRACIA ORLOVÁ 2015 po komunikacích obce dne
2.5.2015 a 3.5.2015 dle žádosti organizačního výboru závodu
149/6 souhlasí
dle žádosti Povodí Odry, s.p., Ostrava s používáním místní komunikace na pozemcích parc. č. 4016/2
a 4016/3
v k.ú Dětmarovice k příjezdu ke stavbě „Rekonstrukce analyzátorové stanice
Dětmarovice“, realizované investorem Povodí Odry. V případě, že příjezdem techniky ke stavbě dojde
k poškození místní komunikace, bude požadováno provedení potřebné opravy na náklady investora
stavby
150/6 schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č.
00297445/SONP/KA/V/2015/D1 mezi Obcí Dětmarovice jako propachtovatelem (vlastníkem) a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jako pachtýřem (provozovatelem)
dle předloženého návrhu
151/6 bere na vědomí
žádost Římskokatolické farnosti sv. Maří Magdalény zaslanou společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň a
danou na vědomí mj. obci a týkající se přemístění venkovního distribučního vedení nn vedoucího
před objektem budovy čp. 22 (bývalá ZŠ), kostela, fary a budovy čp. 942 (knihovna), do pozemku
chodníku
152/6 schvaluje
uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod mezi Obcí Dětmarovice jako vlastníkem kanalizace a
Obcí Dětmarovice jako vlastníkem budov čp. 45, 942, 960, 1244 a 110, jejichž septiky jsou na tuto
kanalizaci napojeny
153/6 schvaluje
dovoz strusky na komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce :
Michal Botur, Vladimír Šindler, Jaroslav Říhovský
3 auta strusky
154/6 souhlasí
s tím, aby – i v návaznosti na usnesení RO č. 61/2 ze dne 8.12.2014 – byla jako další v pořadí
uvažovaných oprav komunikací :
-komunikace od křižovatky u domu čp. 756 po dům čp. 247

155/6 projednala
žádost občanů týkající se požadavku na zajištění opravy části komunikace na pozemku parc. č. 1200
v k.ú. Dětmarovice včetně odvodnění a osvětlení s tím, že daná záležitost bude v letošním roce,
alespoň dílčím způsobem, řešena
156/6 schvaluje
ujednání zemědělského pachtu – po předchozím vyhlášení záměru - pozemku parc. 4971 v k.ú.
Dětmarovice o výměře 9451 m2 za pachtovné ve výši 1.890,20 Kč ročně a pozemků parc.č. 495/16,
495/35 a 495/36, všechny v k.ú. Koukolná o celkové výměře 8355 m2 za pachtovné ve výši 835,50Kč
ročně (pozemky se nacházejí v aktivní zóně záplavového území řeky Olše) s panem Pavlem
Kondziolkou, IČ : 61933406, Petrovice u Karviné, a to s účinností od 1.4.2015
157/6 schvaluje
uzavření smlouvy o bezplatné údržbě pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 248 a 250, vše v k.ú.
Koukolná, s panem Pavlem Kondziolkou, IČ : 61933406, Petrovice u Karviné, a to s účinností od
1.4.2015
158/6 bere na vědomí
informaci starosty obce o současném stavu v oblasti kanalizace včetně toho, že na příští zasedání
zastupitelstva obce bude požádáno o schválení smluv o zřízení věcných břemen pro tento účel
159/6 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „ Oprava
retenční nádrže za Wowrou“ společnost HydroIdea s.s.o., IČ : 02929368, Šenov

160/6 vybírá
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava výtluků na místních komunikacích
v katastru obce Dětmarovice“ společnost JHF Heřmanovice spol. s r.o., IČ : 47972912, Heřmanovice
161/6 schvaluje
přijetí 7 (sedmi) zaměstnanců do pracovního poměru k obci v rámci veřejně prospěšných prací na
období od 1.4.2015 do 31.10.2015
162/6 bere na vědomí
předložený návrh memoranda mezi obecním úřadem a římskokatolickou farností navrhující „budoucí
využití prostor polyfunkčního centra ve farní budově v Dětmarovicích č.p. 179“
163/5 jmenuje
tyto členy sociální komise :
Iveta Bonczková, Jana Krůlová, Jana Kubatková, Marcela Lewková, Halina Marcalíková, Drahomíra
Nogová, Renáta Švedová, Ilona Uhrová, Mgr. Jarmila Zelková
164/6 schvaluje
plán práce Komise životního prostředí na rok 2015 dle předloženého návrhu

165/6 schvaluje
plán práce Komise pro občanské záležitosti (SPOZ) na rok 2015 dle předloženého návrhu

166/6 bere na vědomí
návrh člena zastupitelstva obce Ing. Lumíra Jendryščíka na „řešení pro zlepšení životního prostředí
v obci Dětmarovice“ ze dne 27.2.2015
167/6 schvaluje
návrh nazvaný „Pravidla poskytnutí finančního daru občanům obce Dětmarovice na výměnu kotlů“,
který bude předložen na zasedání zastupitelstva obce dne 18.3.2015
168/6 schvaluje
stav přípravy na 3. zasedání zastupitelstva obce svolaného na 11.3.2015 a týkajícího se zejména
vydání Územního plánu Dětmarovic
169/6 schvaluje
program a obsahovou náplň jednotlivých bodů programu 4. zasedání zastupitelstva obce, které bude
svoláno na 18.3.2015
170/6 bere na vědomí
zápis z jednání školské rady ze dne 3.2.2015 včetně zde uvedených dalších opatření ředitele školy
k zajištění bezpečnosti ve škole
171/6 bere na vědomí
předložený „Seznam realizovaných zakázek v období od 09.02.2015 do 09.03.2015“ (1 zakázka) dle
bodu 1 písm. d směrnice pro zadávání veřejných zakázek
172/6 vybírá
pro hostování na obecní pouti v roce 2015 pana Ladislava Spilku, IČ : 68167962, Sviadnov
173/6 schvaluje
vystavení objednávky na Ing. Martinu Miklendovou, IČ : 74353128, Ostrava na další činnosti vzniklé
v souvislosti s původně nesouhlasným stanoviskem Ministerstva dopravy v souvislosti s novým
územním plánem obce
174/6 bere na vědomí
další přípis MO ČSSD Dětmarovice ze dne 3.3.2015 adresovaný radě obce
175/6 projednala
stížnost dvou občanů ze sousedství hájenky na „rušení nočního klidu a ničení osobního majetku“
s tím, že starosta obce danou záležitost projedná s nájemcem hájenky a o výsledku bude podatele
informovat

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

