USNESENÍ
7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
176/7 schvaluje
poskytnutí dotací organizacím na projekty a činnost v roce 2015 takto :
SRPŠ při ZŠ Dětmarovice
Občanské sdružení myslivců Zátiší Dětmarovice
Slezská diakonie – středisko HOSANA Karviná
Slezská diakonie – středisko EUNIKA Karviná
DUHA Orlová
Obč. sdružení „Občané za životní jistoty“ Dětmarovice
Policie ČR – obvodní oddělení Dětmarovice
SONS OO Havířov – organizace nevidomých Havířov
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – činnost
Honební společenstvo Rovina Dětmarovice – projekt
Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 088
Český kynologický svaz Dětmarovice – ZO č. 029
Český svaz ochránců přírody Dětmarovice
ROSKA Ostrava
Český svaz chovatelů poštovních holubů
Český svaz včelařů Dětmarovice
Základní umělecká škola Rychvald
Organizační výbor GRACIA ČEZ EDĚ
Svaz dobrovolných hasičů Dětmarovice

45.000.-Kč
30.000.- Kč
5.000.- Kč
5.000.- Kč
8.000.- Kč
4.000.- Kč
10.000.- Kč
4.000.-Kč
3.000.- Kč
7.000.- Kč
25.000.- Kč
25.000.- Kč
15.000.- Kč
1.500.-.Kč
5.000.-Kč
50.000.- Kč
15.000.- Kč
3.000.- Kč
30.000.- Kč

a
177/7 schvaluje
uzavření příslušných veřejnoprávních smluv dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
178/7 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 1 úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 13.4.2015“ – dle předloženého
návrhu
179/7 schvaluje
zvýšení pokladního limitu stávající pokladny obecního úřadu na částku 100.000.- Kč s účinností od
1.5.2015
180/7 schvaluje
zřízení druhé pokladny obecního úřadu s pokladním limitem 50.000.- Kč s účinností od 1.5.2015
181/7 schvaluje
zaslání investičního příspěvku škole ve výši 50.000.-Kč v rámci schváleného rozpočtu a jeho použití za
účelem pořízení dřevěného domku správce sportovního venkovního areálu školy dle žádosti ředitele
školy ze dne 10.4.2015
a
182/7 souhlasí

s použitím prostředků z investičního fondu školy ve výši 4.539.-Kč na pokrytí celkových nákladů na
účel uvedený v předchozím usnesení
183/7 souhlasí
s použitím částky cca 30.000.-Kč z rozpočtu školy na dořešení problematiky zavlažovacího systému
venkovního sportovního areálu v rozsahu popsaném ve sdělení ředitele školy ze dne 9.4.2015
184/7 neschvaluje
zaplacení částky 34.284.-Kč dle požadavku vlastníka pozemků parc. č. 3845/9 a 3845/10 v k.ú.
Dětmarovice zastoupeného advokátní kanceláří „k vydání bezdůvodného obohacení“ v podobě
„nájmu“ za užívání místní komunikace na těchto pozemcích
a
185/7 ukládá
starostovi obce zpracovat v tomto směru odpověď advokátní kanceláři
Z : starosta obce
T : 22.4.2015
186/7 bere na vědomí
informaci starosty obce, že v návaznosti na žádost pana Tomáše Barcala a dalších obyvatel
sousedících s pozemkem ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice „o zajištění opravy
místní komunikace a příslušenství“, mj. odvodnění a zřízení veřejného osvětlení (viz usnesení RO č.
155/6 ze dne 9.3.2015) svolal na 22.4.2015 v této věci příslušné jednání s dotčenými občany
187/7 bere na vědomí
informaci starosty obce o dosud podniknutých krocích týkajících se realizace odvodnění nad
Dělnickým domem včetně jednání s vlastníky pozemků a zvažované možnosti část pozemků
potřebných pro tyto účely vykoupit
188/7 projednala
přípis občanů – studentů (jak vyplývá z tohoto přípisu nazvaného Petice) „za posílení MHD Orlová –
Karviná“ o jeden spoj od zastávky Orlová – Lutyně pošta v odpoledních hodinách po ukončení
vyučování s tím, že daná záležitost bude předložena na pořad zasedání zastupitelstva obce
189/7 bere na vědomí
návrh „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu městské autobusové dopravy ve
městě Orlová“, který bude předložen na pořad zasedání zastupitelstva obce s doporučením smlouvu
schválit
190/7 bere na vědomí
změny některých ustanovení v návrhu smluv o odvádění odpadních vod (viz usnesení RO č. 85/4 ze
dne 19.1.2015) dle předloženého návrhu
191/7 schvaluje
dovoz štěrku na komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce :
Ladislav Rutka
1 auto štěrku
192/7 souhlasí
se záměrem žadatelů Vlastimila Váchy, Karviná a Soni Sukopové, Karviná – výstavba novostavby
rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě (vodovodní přípojka), zpevněné plochy,
oplocení, žumpy, vsaku dešťových vod na pozemcích parc. č. 4269/4 a 4276/2 v k.ú. Dětmarovice za
předpokladu akceptace stavby ČOV dle platného územního plánu

193/7 souhlasí
s připojením sousední nemovitosti – pozemku parc. č. 1519/72 v k.ú. Dětmarovice k místní
komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice s tím, že dešťové vody ze
zpevněné plochy sjezdu budou svedeny na pozemek majitele nového připojení – žadatelé Miroslav
Mlacovský a Jana Mlacovská, oba Orlová
a
194/7 schvaluje
uzavření smlouvy o právu stavby - zřízení části stavby zpevněného sjezdu k pozemku parc. č. 1519/72
v k.ú. Dětmarovice na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice v rozsahu dle
předložené dokumentace. Právo stavby bude zřízeno bezúplatně.
a
195/7 souhlasí
jako vlastník sousedního pozemku se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1519/72 v k.ú.
Dětmarovice včetně jeho napojení na sítě technického vybavení, zpevněných ploch, jímky na
vyvážení, vsakovací jímky a oplocení, a to v rozsahu dle předložené situace umístění těchto staveb
196/7 rozhodla
k žádosti Josefa Botlíka, Orlová, o povolení napojení přípojky dešťové kanalizace z novostavby RD do
stávajícího dešťového sběrače vyzvat žadatele k předložení posouzení kapacity koryta vodního toku,
do něhož mají být vody vypouštěny včetně posouzení kapacity dvou stávajících propustků pod sjezdy
na pozemek ve vlastnictví žadatele parc. č. 907/1 a pozemek parc. č. 911, oba v k.ú. Dětmarovice
197/7 bere na vědomí
žádost Romana a Marcely Pavlištikových, Dětmarovice o výkup pozemku v jejich spoluvlastnictví
parc. č. 2770 v k.ú. Dětmarovice ze strany obce za 60.-Kč/1m2 s tím, že žádost bude předložena na
pořad zasedání zastupitelstva obce
198/7 bere na vědomí
nabídku Hany Mašánové, Dětmarovice k prodeji pozemku v jejím vlastnictví parc. č. 4425 v k.ú.
Dětmarovice ze strany obce za 150.-Kč/1m2 s podmínkou, že bude provedena změna územního
plánu spočívající v zařazení tohoto pozemku pro účely hřbitova tím, že žádost bude předložena na
pořad zasedání zastupitelstva obce s doporučením nabídku přijmout
199/7 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě – zřízení, umístění a
provozování vedení vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 153 v k.ú.
Dětmarovice mezi Obcí Dětmarovice a žadatelkou Soňou Pietrowskou, Karviná – Mizerov. Věcné
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 605.-Kč včetně DPH.
200/7 souhlasí
s průjezdem cyklistického závodu „O pohár starosty města Orlové“ dne 9.5.2015 po komunikacích
obce dle návrhu Cyklistického klubu CK Orlík Orlová
201/7 nemá připomínky
k projektu předloženému společností ENPRO Energo s.r.o., Valašské Meziříčí na stavbu „Orlová
Lutyně, obnova NNv Dětmarovická“ (E-12-8003971) za podmínky, že stavba bude rekonstruována dle
projektu, tj. v původní trase a nebude zasahováno do zpevněné části místní komunikace na pozemku
parc. č. 1865/1 v k.ú. Dětmarovice, jejíž povrch bude v letošním roce plošně upraven. V případě
poškození investor stavby provede na svůj náklad opravu poškozené části v celé šířce vozovky.

202/7 neschvaluje
úpravu (přidání světla) veřejného osvětlení poblíž rodinného domu čp. 655 dle žádosti Romana
Pavlištíka
203/7 schvaluje
žádost o zaslání cenové nabídky na zakázku „Rekonstrukce hygienického zařízení v budově čp. 1120
v Dětmarovicích – SK Dětmarovice“ včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni
204/7 bere na vědomí
předložený „Seznam realizovaných zakázek v období od 09.03.2015 do 10.04.2015“ (2 zakázky) dle
bodu 1 písm. d směrnice pro zadávání veřejných zakázek
205/7 bere na vědomí
-i v návaznosti na předchozí informace na schůzi RO dne 9.2.2015 – konkrétní cenové nabídky na
právními předpisy vyžadované indikátory měření spotřeby tepla v členění dle dotčených pěti
obecních budov s předběžnou cenou cca 140tis. Kč
206/7 schvaluje
uzavření smlouvy obce s Ing. Gabrielou Littnerovou o nájmu nebytových prostor o výměře 43,70m2
v 1. patře budovy čp. 320 (pošta – bývalé masáže) k provozování činnosti spojené s účetními
službami dle předložené žádosti, a to s účinností od 1.5.2015 na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní
lhůtou
207/7 nesouhlasí
s poskytnutím další (viz usnesení RO č. 122/5 ze dne 9.2.2015) peněžní náhrady ve výši 5.000.- Kč dle
žádosti paní Gabriely Mazurkové za část vybavení nebytových prostor v budově čp. 320
208/7 bere na vědomí
informaci příslušného referenta OÚ „Snížení počtu biokontejnerů“ včetně předložené příslušné
mapky a seznámení s doporučením komise životního prostředí ponechat hnědé biokontejnery ve
stávajícím rozsahu bez omezení
209/7 schvaluje
podání žádosti obce o rozšíření registrace sociálních služeb o fakultativní činnosti dle předloženého
návrhu
210/7 schvaluje
výši úhrad za poskytování pečovatelské služby (fakultativní činnosti) dle předloženého návrhu
211/7 bere na vědomí
výsledky 3. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.3.2014, na němž byl vydán nový územní
plán obce, který poté nabyl účinnosti dne 11.4.2015
212/7 bere na vědomí
výsledky 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.3.2014, na němž byl schválen rozpočet
obce na rok 2015 a program rozvoje obce pro rok 2015

213/8 bere na vědomí
další informace a materiály, které budou předloženy na zasedání zastupitelstva obce – mj.
rozhodnutí o konání obecní slavnosti dne 4.6.2016, zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu
bezpečnosti za rok 2014
214/7 bere na vědomí
nabídku společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. na elektřinu a plyn na rok 2016
a
215/7 ukládá
starostovi obce blíže projednat jednotlivé možnosti v tomto směru a informovat o nich radu obce
Z : starosta obce
T : 5.5.2015
216/7 souhlasí
s partnerstvím obce se společností A.S.A., spol. s r.o. na ekologickém projektu pro ZŠ a MŠ
Dětmarovice v oblasti správného nakládání s odpady pod názvem „Město snů“ a s využitím znaku
obce na materiálech k tomuto projektu
217/7 schvaluje
vypravení autobusu do Národního památníku II. světové války v Hrabyni dne 2.5.2015 u příležitosti
70. výročí konce druhé světové války
218/7 bere na vědomí
informaci starosty obce o dosud podniknutých krocích při dopravě cisteren a přečerpávání oleje
v areálu čp. 1170
219/7 ukládá
starostovi obce podat v souvislosti s ekologickou havárií způsobenou únikem většího množství
olejovité kapaliny do obecní kanalizace a škodou vzniklou obci placením nákladů s tím spojených
trestní oznámení na neznámého pachatele
Z : starosta obce
T : 30.4.2015
220/7 schvaluje
zakoupení on-line produktu obsahujícího mj. přehled aktuálně vypsaných dotačních výzev za cenu
3.990.- Kč + DPH za 12 měsíců

221/7 bere na vědomí
informace starosty obce týkající se :
-proběhlé kontroly dodržování povinností stanovených zákonem o krizovém řízení
-havarijního kácení stromů napadených hnilobou v parku před Dělnickým domem
-promítání letního kina dne 29.8.2015 s náklady cca 10tis. Kč jako v minulém roce

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Mgr. Libor Stáňa v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

