
U S N E S E N Í 
6. schůze Rady obce Dětmarovice konané  dne  25.3.2019 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
235/6  schvaluje 
program 6. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne 25.3.2019, dle návrhu tak jak je předložen ke 
dni konání 
 
236/6 schvaluje  
po projednání s panem … změnu projektu v umístění kanalizace na pozemku parc. číslo 4259/1 v k.ú. 
Dětmarovice za předpokladu provedení parcelace území do 31.5.2019 
 
237/6 schvaluje   
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení a umístění nové kanalizace 
s vlastníkem … na pozemích parc. č. 2258/1 v délce cca 412 m a parc. č. 2260/1 v délce cca 645 m  
v k.ú. Dětmarovice. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úplatu ve 
výši 30,- Kč za 1m kanalizace. 
 
238/6 schvaluje  
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k uložení a umístění nové kanalizace 
v délce cca 205m s vlastníkem … na pozemku parc. č. 2258/2 v k.ú. Dětmarovice. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, a to za jednorázovou úplatu ve výši 105,- Kč za 1 m2. 
 
239/6 souhlasí  
prodloužení kanalizace III. etapy  odkanalizování obce (střed) k budově SŽDC parc.č. 4942/5 v k.ú. 
Dětmarovice za podmínky, že si tuto část, tj. od sběrného dvora k objektu SŽDC, zrealizují na vlastní 
náklady.  
 
240/6 schvaluje   
prodloužení dokončení projekční prací kanalizace III. etapy  odkanalizování obce (střed) s termínem 
do 31.05.2019 
 
241/6 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit s vlastníkem  … výkup pozemku zastavěného příjezdovou komunikací 
parc.č. 267 o výměře 132 m2 v k.ú. Dětmarovice, do vlastnictví obce za navrhovanou cenu 100 Kč za 
m2. 
 
242/6 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit s vlastníky  … výkup pozemku pro umístění projektované čerpací stanice 
kanalizace na parc.č. 2995 o výměře 217 m2 v k.ú. Dětmarovice, do vlastnictví obce za navrhovanou 
cenu 250 Kč za m2. 
 
243/6 doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit s vlastníky  … směnu pozemku a zbylou část výkup pozemku zastavěné 
příjezdové komunikace parc.č. 457/2 o výměře 363 m2 , parc.č. 2690/17 o výměře 49 m2 , za část 
parcely 2690/1 vlastnictví obce o výměře cca 100 m2 v k.ú. Dětmarovice. Výkupní cena bude 
stanovena na základě ceny obvyklé v dané lokalitě a bude doložena znaleckým posudkem. 
 
 
            Ing. Ladislav Rosman v.r.      Ing. Marek Svrčina v.r. 
               starosta obce                                                                                         místostarosta obce 


