
U S N E S E N Í 
9. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 25.5.2015 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
261/9  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 3  úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 25.5.2015“ – dle předloženého 
návrhu 
 
262/9  schvaluje 
po projednání opětovné žádosti pana Rudolfa Gulce (nazvané odvolání) o instalaci retardéru - viz 
usnesení RO 232/8 ze dne 11.5.2015 -  prověření četnosti pohybu vozidel v daném úseku v průběhu 
měsíce července 2015 
 
263/9  projednala 
žádost pana Tomáše Hoka o provedení některých úprav dopravního značení a zakreslení parkovacích 
míst  u tzv. velké DPS čp. 670 s tím, že v této záležitosti již byla podniknuta příslušná opatření 
 
264/9  rozhodla 
po projednání informace o možnosti výjimky z dopravní značky „zákaz stání“ na místní komunikaci 9b 
vedoucí kolem Hospůdky na statku (instalované v souvislosti s průjezdem těžkých kamionů) včetně 
sdělení odboru rozvoje Magistrátu města Karviné k této problematice  projednat tuto věc opětovně  
s dotčenými občany  
 
265/9  souhlasí 
se stanovením přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci v souvislosti se zajištěním 
bezpečnosti silničního provozu při výkonu služby Policie ČR, DI Karviná dle předložené žádosti 
Magistrátu města Karviné ze dne  13.5.2015 
 
 
266/9  schvaluje 
uzavření smlouvy – na základě již uzavřené smlouvy  o smlouvě budoucí - o zřízení věcného břemene 
- služebnosti (IP-12-8013353, Dětmarovice 1174/1, Štěrba, příp. NNk) dle žádosti společnosti Vitech 
spol. s r.o., Karviná – Fryštát mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín jako oprávněnou z věcného 
břemene a Obcí Dětmarovice jako povinnou z věcného břemene za účelem umístění součásti 
distribuční soustavy (vzdušné vedení NN, kabelu AYKY  4x16) na části pozemku ve vlastnictví obce 
parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice  
 
267/9  bere na vědomí 
nesouhlasné stanovisko 7 občanů ze dne 16.5.2015 k možnosti výkupu pozemku parc. č. 4425 v k.ú. 
Dětmarovice obcí s tím, že setrvává na tom, že záležitost bude předložena na zasedání ZO 
s doporučením nabídku prodeje pozemku nebo jeho části přijmout (viz usnesení RO 198/7 ze dne 
13.4.2015) 
 
268/9  bere na vědomí 
předloženou informativní cenovou nabídku „uložení odvodňovacích žlabů a uliční vpustě“ na části 
pozemku parc. č. 1200 v k.ú Dětmarovice 
a 
269/9  rozhodla 
svolat další jednání s dotčenými občany (viz usnesení RO 186/7 ze dne 13.4.2015) s cílem vysvětlit 
problematiku odvodnění i instalace veřejného osvětlení dle příslušných  projektů 



270/9  schvaluje 
vydání závazných stanovisek k žádostem Úřadu práce ČR, Kontaktní pobočky Ostrava a příslušných 
kontaktních pracovišť Orlová a Karviná doručeným do 25.5.2015 se souhlasem obce dle ust. § 33 
odst. 6 zákona o hmotné nouzi (viz i usnesení RO 251/8 ze dne 11.5.2015) ve 25 případech 
v žádostech uvedených občanů a společně posuzovaných osob dle předloženého seznamu s tím, že 
souhlas je vydáván na dobu určitou do 30.9.2015 a jeho cílem je zejména umožnit řešení bytové 
situace dotčených občanů 
a 
271/9  schvaluje 
vydávání  souhlasných závazných stanovisek z důvodu uvedeného v předchozím usnesení v případech 
žádostí doručených po 25.5.2015 s tím, že souhlas bude vydán na dobu určitou čtyř měsíců počínaje 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení příslušné žádosti úřadu práce 
a 
272/9  ukládá 
starostovi obce navrhnout zásady postupu obce a jejího obecního úřadu v této problematice 
 
Z : starosta obce 
T : 30.6.2015 
 
273/9 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Oprava tří komunikací návozem recyklátu“ 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,  IČ : 48035599, České Budějovice, odštěpný závod Ostrava 
 
274/9  rozhodla 
po projednání informace starosty o svolání místního šetření týkajícího se uvažované opravy 
komunikace „u Hastrmanky“ (od domu čp. 696 k domu čp. 211)  a následného výběrového řízení 
k této opravě 
 
275/9   bere na vědomí 
informaci starosty obce a příslušného referenta OÚ o předložených cenových nabídkách na 
zpracování projektové dokumentace “3. etapy odkanalizování lokality – střed obce“ s tím, že 
v návaznosti na tuto informaci bude předložen na zasedání zastupitelstva obce návrh na určení částky 
2 mil. Kč do rozpočtu obce na tento účel 
 
276/9  vybírá 
po projednání předložených nabídek na dodávku „osobního automobilu  pro OÚ Dětmarovice“ 
společnost Autoset Centrum ČR plus s.r.o., IČ : 27765083, Třinec (automobil Dacia na benzinový 
pohon) 
 
277/9  bere na vědomí 
předložený materiál a informaci starosty a příslušného referenta OÚ týkající se stavu smluv na 
připojení ke kanalizaci ve 2. etapě ZŠ – Šlog 
a 
278/9  rozhodla 
vyřadit z projektové dokumentace  nemovité věci (pozemky), jejichž vlastníci odmítli napojení na 
kanalizaci 
 
279/9 vybírá 
po projednání předložených nabídek na zakázku „Zateplení budovy čp. 334 v Dětmarovicích – rest. 
Rumcajs“ společnost JAMI – stav,  s.r.o.,  IČ : 27855627, Ostrava  
 
 



 
280/9  schvaluje 
po projednání předložených nabídek v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací 
činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona Ing. Martinou Miklendovou, IČ : 74353128, která zajistí 
Obecnímu úřadu Dětmarovice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti 
při pořizování změny č. 1 územního plánu Dětmarovice 
 
281/9  schvaluje 
žádost pana  Milana Piatka o přidání nového světla na sloup veřejného osvětlení před domem  čp.   
1229 
 
282/9  bere na vědomí 
informaci starosty obce o záměru rozšíření sběrného dvora 
 
283/9  vybírá 
po vyhodnocení předložených alternativ umístění uvažované rozhledny obecně na ploše pozemků 
parc. č. 2230/6, 2234/7, 2268/2 a 2210/12, všechny k k.ú. Dětmarovice bez přesného určení místa a 
zájmové plochy 
a 
284/9  ukládá 
starostovi obce provést šetření za účelem specifikace pozemku pro stavbu rozhledny ve změně č. 1 
ÚP 
 
Z : starosta obce 
T : 10.7.2015 
 
 
285/9  bere na vědomí 
informaci starosty obce o výhledu investiční činnosti do 2. pololetí 2015 
 
286/9  schvaluje 
program 5. zasedání zastupitelstva obce i v návaznosti na body programu probírané na této i 
předchozích schůzích rady obce s tím, že v případě potřeby zajistí starosta obce  doplnění či úpravu 
programu 
 
287/9  schvaluje 
poskytnutí odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Dětmarovice, příspěvková organizace, 
Mgr. Robertu Lindertovi dle předloženého návrhu za plnění mimořádných úkolů v průběhu prvního 
pololetí 2015 
 
288/9  schvaluje 
poskytnutí odměny za výkon funkce předsedkyně sociální komise zřízené radou obce ve výši 1.200.- 
Kč měsíčně, a to od 1.6.2015 
 
289/9  ukládá 
starostovi obce projednat s ředitelem školy možnost realizace tzv. opičí dráhy pro děti v areálu školy 
a informovat o možnostech v tomto směru radu obce na další schůzi 
 
Z : starosta obce 
T : 30.6.2015 



 
290/9  ukládá 
starostovi obce v návaznosti na projednání možností získání dětského lékaře v obci a umístění jeho 
ordinace prověřit uvažované alternativy a informovat o nich radu obce na další schůzi 
 
Z : starosta obce 
T : 30.6.2015 
 
291/9  ukládá 
starostovi obce v návaznosti na jím přednesenou možnost hrazení ozdravných pobytů pro seniory 
zvážit zahrnutí nákladů na tyto pobyty do rozpočtu obce na rok 2016 
 
Z : starosta obce 
T : 30.9.2015 
 
            
 
 
 
 
 
              Ing. Ladislav Rosman v.r.                  Mgr. Libor Stáňa v.r. 
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