
U S N E S E N Í 
10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 

 
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
292/10  schvaluje 
poskytnutí (další) dotace organizaci na činnost v roce 2015 : 
 
Občanské sdružení „Občané za životní jistoty“ Dětmarovice   2.590.- Kč 
a 
293/10  schvaluje 
uzavření dodatku k příslušné veřejnoprávní smlouvě dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 
294/10  rozhodla 
svolat zasedání zastupitelstva obce na 22.7.2015 s hlavním bodem programu „Posudek dokumentace 
EIA k záměru Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 – 
2023“ s tím, že rovněž budou probrány i některé pozemkové záležitosti 
 
295/10  neschvaluje 
poskytnutí peněžního příspěvku organizaci Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 
 
296/10  schvaluje 
navýšení kapacity školní družiny ze 75 na 100 dětí dle žádosti ředitele školy ze dne 26.6.2015 
a 
297/10  ukládá 
starostovi obce zahájit příslušné správní řízení v tomto směru 
 
Z :  starosta obce 
T :  30.9.2015 
 
298/10  schvaluje 
použití příspěvku na neinvestiční výdaje na nákup pracovních sešitů a školních potřeb pro budoucí 
žáky 1.tříd ve školním roce 2015/2016 (770.-Kč/žák s předpokládaným počtem 30 žáků) dle žádosti 
ředitele školy ze dne 22.6.2015 
 
299/10  bere na vědomí 
informaci starosty obce  o možnosti dotačních příspěvků na ozdravné pobyty pro děti předškolního 
věku v letech 2015 – 2017 (mj. sdělení náměstka hejtmana MSK v této věci) 
 
300/10  schvaluje 
„Rozpočtové opatření č. 5  úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 13.7.2015“ – dle předloženého 
návrhu 
 
301/10  schvaluje 
navržený postup pro zahájení výkupu pozemků zastavěných místními komunikacemi, a to u místní 
komunikace na Glembovec zahájit jednání s vlastníky pozemků parc. č. 3730 v k.ú. Dětmarovice  a 
parc. č. 3606/1 v k.ú. Dětmarovice, u místní komunikace Obecní cesta zahájit jednání s vlastníky 
pozemků parc. č.1804/1, 1865/2, 839/1, 839/2 a 1804/4, vše v k.ú. Dětmarovice, a to v souladu s 
usnesením zastupitelstva obce č. 98/5 ze dne 17.6.2015 
 



302/10  souhlasí 
s navrženým jízdním řádem na linkách ODIS v oblasti Karvinska a Orlovska 
a 
303/10  souhlasí 
s formou financování výběrového řízení týkajícího se zajištění dopravní obslužnosti 
v Moravskoslezském kraji 
a 
304/10  doporučuje 
zastupitelstvu obce ke schválení Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast 
Karvinsko a Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na 
území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Orlovsko  
 
 
305/10  schvaluje 
uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zastoupenou společností ARPEX MORAVA 
s.r.o., Ostrava – Přívoz o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, osobní služebnosti a 
smlouvu o právu provést stavbu JP-12-8017345, Dětmarovice, Kuboš -  zřízení zemní kabelové 
přípojky v pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1648 v k.ú. Dětmarovice v délce cca 2,6 m za 
jednorázovou úplatu ve výši 1.017.-Kč bez DPH 
a 
306/10  souhlasí  
se vstupem na pozemek parc. č. 1648 v k.ú. Dětmarovice a provedením protlaku pod místní 
komunikaci pro účely uložení zemní kabelové přípojky nn 
a 
307/10  souhlasí 
s vydáním územního souhlasu k provedení stavby Připojení pozemku k distribuční síti ČEZ Distribuce, 
a.s., Dětmarovice p.č. 1646/1, Kuboš 
 
308/10  bere na vědomí 
„Zprávu o šetření postupu silničních správních úřadů ve věci deklarace existence veřejně přístupné 
účelové komunikace (otázka překážky věci rozhodnuté)“  zaslanou starostovi obce zástupcem veřejné 
ochránkyně práv 
 
 
309/10  schvaluje 
uložení vedení nové trasy nového STL plynovodu PE 63 ve zpevněné části místní komunikace na parc. 
č. 775 v k.ú. Dětmarovice v celkové délce cca 21 m, investor stavby Pavel Janota, Karviná 
a 
310/10  schvaluje 
provedení podélného a příčného překopu místní komunikace na parc. č. 775 v k.ú. Dětmarovice pro 
uložení vedení trasy STL plynovodu PE 63 
a 
311/10  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě – služebnosti inženýrské sítě – vedení trasy STL plynovodu PE 63 
v pozemku parc. č. 775 v k.ú. Dětmarovice s podmínkou, že oprávněný z věcného břemene provede 
po ukončení stavby přeasfaltování celé šíře vozovky komunikace v místech prováděných překopů. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu 151.-Kč/1m+DPH, tj. v celkové ceně cca 3.200.-
Kč bez DPH. 
 
 
 



312/10  projednala 
návrh pna Stanislava Hynara na instalaci semaforů na silnici I/67 v Dětmarovicích u křižovatky „pod 
Skotnicí“ z důvodu velké hustoty provozu s tím, že stanovisko k návrhu bude přijato po vyjádření 
Krajského ředitelství policie k žádosti obce v tomto směru 
 
 
313/10  doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit vyhlášení záměru prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 120 vodní 
plocha, zamokřená plocha, v k.ú. Koukolná, a to na základě žádosti pana Miroslava Waleka, Karviná o 
odprodej tohoto pozemku 
 
314/10  projednala 
žádost společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno o souhlas se stavbou regulační stanice plynu a 
s rekonstrukcí stávající elektropřípojky 
a 
315/10  nesouhlasí  
se stavbou regulační stanice a rekonstrukcí stávající elektropřípojky z důvodu, že dosud nedošlo 
k majetkovému vypořádání ohledně pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 73/2 v k.ú Koukolná, na 
němž jsou regulační stanice a elektropřípojka umístěny 
 
316/10  schvaluje 
uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě zakládající 
právo umístit a provést stavbu spočívající ve změně umístění vodovodní přípojky v pozemku ve 
vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ů. Dětmarovice (posunutí přípojky o cca 10 m severně od původního 
místa uložení) -  oprávněný z věcného břemene  Jan Sosna, Dětmarovice 
 
317/10  schvaluje 
umístění stavby ČOV a novostavby rodinného domu na pozemku  parc. č. 1519/46 v k.ú. Dětmarovice 
s tím, že přepad z ČOV bude zaústěn do akumulační odpadové jímky s přepadem do vsakovací jámy 
na vlastním pozemku stavebníka – stavebník Tomáš a Lucie Kubalovi, Orlová Lutyně 
 
318/10  schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – 
vedení části vodovodní přípojky v délce cca 4,6 m a jejího napojení na stávající vodovodní řad 
v nezpevněné části pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice, umístění 
vodoměrné šachty a vedení domovního napojení vody v délce cca 38 m v nezpevněné části pozemku 
parc. č. 1200 v k.ú. Dětmarovice, a to mezi Obcí Dětmarovice a Janem Cibuĺou, Orlová, s tím, že musí 
být respektovány stávající vodovodní přípojky a domovní rozvody, které jsou ve stejné trase 
umístěny. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu životnosti vodovodní přípojky a domovního 
napojení vody za jednorázovou úplatu ve výši 94 Kč + DPH  za 1 m vodovodním přípojky a domovního 
napojení vody, nejméně však 600.-Kč bez DPH. 
 
319/10  bere na vědomí 
informaci starosty obce o vypracování znaleckého posudku č. 61-03-2015  znalcem Ing. Liborem Jacko 
k posouzení stavu místní komunikace na části pozemku parc. č. 2690/1 v k.ú. Dětmarovice pro provoz 
těžkých nákladních vozidel  
 
 
320/10  doporučuje 
zastupitelstvu obce přijmout dar pozemků parc. č. 2583 a 2582, oba v k.ú. Dětmarovice, z majetku 
Jaroslava a Jiřiny Říhovských 
 



321/10  projednala 
informaci starosty obce o možnosti koupě některých staveb (domů) ve středu obce  a souhlasí, aby se 
starosta  za tímto účelem seznámil se stavem objektu tzv. Červeného kohouta 
 
322/10  vybírá 
po projednání předložených nabídek na opravu komunikace poblíž Hastrmanky společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o.,  IČ : 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Ostrava, 
Šenov u Nového Jičína 
 
323/10  neschvaluje 
zřízení nového tlampače obecního rozhlasu dle žádosti Jindřicha a Elišky Pavelkových 
 
324/10  bere na vědomí 
informaci starosty obce o současném stavu v oblasti kanalizace a dalším plánovaném postupu 
v tomto směru  
 
325/10  vybírá 
po projednání předložených nabídek na vypracování projektové dokumentace  „3. etapa 
Odkanalizování lokality – střed obce“  Ing. Aleše Ryšána, IČ : 14602326, Ostrava  (viz i usnesení RO  
275/9 ze dne 25.5.2015) 
 
326/10  bere na vědomí 
předložený současný přehled vlastníků pozemků, kteří vyjádřili souhlas či nesouhlas nebo se dosud 
nevyjádřili v souvislosti s 2. etapou kanalizace ZŠ – Šlog s tím, že do 17.7.2015 bude předložen 
závěrečný přehled 
 
327/10   stanoví 
v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců obce v obecním 
úřadu 13 (třináct), a to z důvodu rozšíření počtu zaměstnanců na úseku investic a výstavby na 2 (dva) 
na dobu určitou 1 roku 
 
328/10  vybírá 
po projednání předložených nabídek na realizaci staveb „Opravy povrchů místních komunikací v obci 
Dětmarovice“ – první úsek (popsaný ve zveřejněné žádosti o předložení cenových nabídek včetně 
mapového zakreslení) společnost STRABAG a.s., IČ : 60838744, odštěpný závod Ostrava  a stanoví 
další  pořadí : 
2. ALPINE Bau CZ A.s., IČ : 02604795, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí 
3.SWIETELSKY stavební s.r.o.,  IČ : 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Ostrava 
 
 
329/10  vybírá 
po projednání předložených nabídek na realizaci staveb „Opravy povrchů místních komunikací v obci 
Dětmarovice“ – druhý úsek (popsaný ve zveřejněné žádosti o předložení cenových nabídek včetně 
mapového zakreslení) společnost ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Krásno nad Bečvou, Valašské 
Meziříčí     a stanoví další pořadí : 
2. STRABAG a.s., a.s., IČ : 60838744, odštěpný závod Ostrava 
3.SWIETELSKY stavební s.r.o.,  IČ : 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Ostrava 
 
330/10  vybírá 
po projednání předložených nabídek na realizaci staveb „Opravy povrchů místních komunikací v obci 
Dětmarovice“ – třetí úsek (popsaný ve zveřejněné žádosti o předložení cenových nabídek včetně 



mapového zakreslení) společnost ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Krásno nad Bečvou, Valašské 
Meziříčí    a stanoví další pořadí : 
2. STRABAG a.s., a.s., IČ : 60838744, odštěpný závod Ostrava 
3.SWIETELSKY stavební s.r.o.,  IČ : 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Ostrava 
 
331/10  vybírá 
po projednání předložených nabídek na realizaci staveb „Opravy povrchů místních komunikací v obci 
Dětmarovice“ – čtvrtý úsek (popsaný ve zveřejněné žádosti o předložení cenových nabídek včetně 
mapového zakreslení) společnost ALPINE Bau CZ a.s., IČ : 02604795, Krásno nad Bečvou, Valašské 
Meziříčí    a stanoví další pořadí : 
2. STRABAG a.s., a.s., IČ : 60838744, odštěpný závod Ostrava 
3.SWIETELSKY stavební s.r.o.,  IČ : 48035599, odštěpný závod Dopravní stavby Morava, oblast Ostrava 
 
332/10  bere na vědomí 
předložený předběžný návrh „technického oddělení Sálu od motorest“ v Koukolné (viz i usnesení RO 
126/5 ze dne 9.2.2015) a vhodná řešení v tomto směru – nové přípojky elektro a plynu, oplocení  
apod. 
 
333/10  bere na vědomí 
informaci starosty obce o stavu plnění úkolů dle usnesení RO ze dne 25.5.2015 : 
-o podniknutých krocích k získání dětského lékaře a umístění jeho ordinace (k tomu viz usnesení 
321/10) 
-o předpokládaném umístění rozhledny v obci „kolem“ vysílače T Mobile 
-o navrhované částce 100.000.-Kč v na ozdravné pobyty pro seniory (3.000.-Kč na osobu) 
-o předběžném projednání problematiky tzv. opičí dráhy pro děti s tím, že uvedenou záležitost 
opětovně projedná s ředitelem školy počátkem příštího školního roku 
 
334/10  schvaluje 
starostou předložený návrh žádosti a dotazníku ve věci závazných stanovisek pro úřady práce dle 
zákona o hmotné nouzi týkající se osob obývajících ubytovnu EDĚ 
a 
335/10  ukládá 
starostovi obce zajistit rozeslání těchto podkladů dotčeným osobám s termínem pro jejich odevzdání 
na úřad do 31.8.2015 
 
Z : starosta obce 
T . 31.7.2015 
 
336/10  schvaluje 
ponechání počtu kontejnerů na bioodpad ve stávajícím rozsahu 
 
337/10  souhlasí 
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi nájemcem nebytových prostor v budově čp. 900 – kadeřnictví 
paní Michaelou Mazurkovou a paní Monikou Cyroňovou na provozování prodeje květin za podmínky, 
že nájemné nebude v tomto případě vyšší než nájemné placené obci jako pronajímateli 
 
338/10  souhlasí  
s použitím znaku obce na papírový model místního kostela sv. Maří Magdalény dle žádosti správce 
místní římskokatolické farnosti ze dne 25.6.2015 
 
339/10  bere na vědomí 
výsledky 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.6.2015 



340/10  schvaluje 
vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele změny č. 1 územního pláni Dětmarovice, a to po 
schválení konceptu zadání této změny 
 
341/10  schvaluje 
proplacení částky 4.536.- Kč nájemci Dělnického domu Vladimíru Adamčíkovi za použitý materiál za 
účelem vymalování 
 
342/10  bere na vědomí 
informace starosty obce týkající se : 
-sdělení primátora Karviné, že nemůže z kapacitních důvodů umožnit výpomoc městské policie obci 
Dětmarovice 
-stížnosti na postup stavebního úřadu 
-text žádosti o zaslání cenové nabídky na výstavbu žumpy a opravu části zpevněné plochy u DPS č. 
960 včetně seznamu dodavatelů, kteří budou osloveni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Ladislav Rosman v.r.                            Mgr. Libor Stáňa v.r. 

starosta obce Dětmarovice                                    místostarosta obce Dětmarovice 
       
  
 
 
 


