USNESENÍ
11. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 3.8.2015
Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů

343/11 schvaluje
„Rozpočtové opatření č. 6 úpravy schváleného rozpočtu roku 2015 k 3.8.2015“ – dle předloženého
návrhu
344/11 schvaluje
návrh starosty obce na poskytnutí příspěvku (finančního daru) v uvažované výši 5.000.-Kč občanům,
kteří se napojí na připravovanou obecní kanalizaci
345/11 schvaluje
návrh starosty obce na poskytnutí příspěvku (finančního daru) na ozdravné pobyty pro seniory ve výši
100.000.-Kč (3.000.- Kč na osobu)
a
346/11 ukládá
starostovi obce předložit návrh příslušných podmínek k projednání na zastupitelstvu obce a v případě
jejich schválení zahrnout částku do návrhu rozpočtu obce na rok 2016
Z : starosta obce
T : 31.8.2015

347/11 schvaluje
provedení opravy komunikace na pozemku parc. č. 3577 v k.ú. Dětmarovice asfaltovým recyklátem
a
348/11 doporučuje
zastupitelstvu obce schválit výkup pozemku parc. č. 3577 a části pozemku parc. č. 3600, oba v k.ú.
Dětmarovice
349/11 bere na vědomí
vyjádření Policie ČR - Dopravního inspektorátu Karviná ze dne 15..7.2015, že není nutné umísťovat
semafor na silnici I/67 (u křižovatky „pod Skotnicí“– viz usnesení RO č. 312/10 z 13.7.2015)) s tím, že
starosta obce prověří případné další možnosti v tomto směru a bude o nich informovat radu
350/11 schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti ke stavbě
„Dětmarovice 3115, Kovál, NNk“ se společností Vitech spol. s r.o., Karviná – Fryštát, kde je
navrhováno podzemní vedení v pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 308 a 312, oba v k.ú. Koukolná
v délce 32 m za podmínky, že toto vedení bude nadzemní
a
351/11 souhlasí
se stavbou „Dětmarovice 3115, Kovál, NNk“ za splnění výše uvedené podmínky
352/11 souhlasí
s provedením protlaku pod chodníky na pozemcích ve vlastnictví obce parc. č. 4927/6 a 4927/3, oba
v k.ú. Dětmarovice a s umístěním startovací jámy protlaku o rozměrech 2 x 2 m na nezpevněné části
pozemku parc. č. 4927/3 v k.ú. Dětmarovice pro účely umístění vodovodní přípojky k pozemku parc.

č. 907/1 v k.ú. Dětmarovice – stavebník Josef Botlík, Orlová – Lutyně. Podmínkou realizace stavby
vodovodní přípojky na pozemcích ve vlastnictví obce je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – umístění inženýrské sítě vodovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno na
dobu životnosti vodovodní přípojky za jednorázovou úplatu ve výši 94.-Kč bez DPH za 1 m přípojky.
353/11 souhlasí
s připojením sousedního pozemku parc. č. 3652 v k.ú. Dětmarovice k místní komunikaci na pozemku
ve vlastnictví obce parc. č. 3656 v k.ú. Dětmarovice a s uložením vedení plynovodní přípojky do
tohoto pozemku s tím, že dešťové vody ze zpevněné plochy navrhovaného připojení budou svedeny
na pozemek vlastníka nového připojení – stavebník Silvie Kubičková, Karviná – Mizerov, zastoupena
Filipem Ostružkou, Petrovice u Karviné.
354/11 schvaluje
oddělení pozemků dle předloženého návrhu geometrického plánu pro účely výkupu schváleného
usnesením ZO č. 91/5 ze dne 17.6.2015
355/11 schvaluje
„Plán zimní údržby místních a účelových komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci
Dětmarovice na zimní období 2015/2016“ dle předloženého návrhu
a
356/11 schvaluje
seznam firem, kterým bude – kromě zveřejnění na webových stránkách obce – zaslána výzva k podání
nabídky, s níž byla rada seznámena, k provádění zimní údržby
357/11 vybírá
po projednání předložených nabídek jako realizátora akce „Obecní slavnost v Dětmarovicích“ 2016
Tomáše Skupinu - LIVE MUSIC AGENCY, IČ : 87517639, Pustá Polom, a to ve variantě B – vystoupení
mj. Heidi Janků, František Nedvěd, Kristina apod.
358/11 vybírá
po projednání předložených nabídek na realizaci zakázky „Výstavba žumpy a oprava části zpevněné
plochy u budovy čp. 960 v Dětmarovicích – DPS“ společnost Hautech RNF s.r.o., IČ : 28648412,
Ostrava – Moravská Ostrava
359/11 bere na vědomí
informaci starosty obce o realizaci investičních a neinvestičních akcí v I. pololetí 2015 včetně jejich
pokračování v dalším období
a
360/11 ukládá
starostovi obce projednat problematické položky II. etapy kanalizace s cílem co nejrychlejšího
odstranění nedostatků
Z : starosta obce
T : 30.9.2015
361/11 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování žádosti o dotaci „Odkanalizování lokality Šlog a
Základní škola v Dětmarovicích“ společnost Regionální poradenská agentura, s.r.o., IČ : 26298163,
Brno

362/11 vybírá
po projednání předložených nabídek na zpracování žádosti o dotaci „Decentralizované
odkanalizování obce Dětmarovice – I. etapa Koukolná“ společnost Regionální poradenská agentura,
s.r.o., IČ : 26298163, Brno
363/11 bere na vědomí
Informaci starosty obce - v návaznosti na jeho informaci podanou v tomto směru na zasedání ZO dne
22.7.2015 - o dalších podniknutých krocích k získání dětského lékaře v obci, mj. pokud jde o jednání
na krajském úřadě
364/11 schvaluje
pořízení klimatizační jednotky v obecní budově čp. 942 (cukrárna) dle předloženého návrhu
365/11 bere na vědomí
výsledky 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.7.2015
366/11 bere na vědomí
informaci starosty obce o dalším postupu v možnosti umístění a realizace rozhledny na vysílači T
Mobile (viz usnesení RO č. 333/10 z 13.7.21015)
a
367/11 ukládá
starostovi obce jednat se společností T Mobile, příp. i s jinými subjekty o bližších podmínkách v tomto
směru
Z : starosta obce
T : 30.9.2015
368/11 bere na vědomí
informaci starosty obce, že z kapacitních důvodů na straně dopravce není možno zavést další spoj
linky MHD ze zastávky Orlová – Lutyně do Dětmarovic (viz usnesení ZO č. 82/5 ze dne 17.6.2015)
s tím, že starosta bude v této věci informovat ZO
369/11 schvaluje
využití zametacích strojů pro hlavní cesty v obci
objednávky starosty obce

při jednorázových příležitostech na základě

370/11 souhlasí
s úhradou za zveřejnění oznámení v obecním kalendáři pro rok 2016 za stejných podmínek jako pro
rok 2015, tj. :
oznámení o rozměrech 195 x 50 mm ………………………….. 5.000.-Kč
oznámení o rozměrech 95 x 50 mm ……………………………. 2.500.-Kč
371/11 souhlasí
s umístěním dopravního značení – silničního zrcadla v okraji pozemku silnice I/67 parc. č. 560 v k.ú
Koukolná
372/11 bere na vědomí
přípisy a stanoviska MV ČR a MPSV ČR o změně stanoviska k dosud vydávaným závazným
stanoviskům obce dle zákona o hmotné nouzi (viz např. usnesení RO č. 270/9 a 271/9 z 25.5.2015)
s tím, že nyní se v případě obce nebude jednat o závazné stanovisko, ale o nezávazná vyjádření tvořící
jeden z podkladů pro rozhodnutí příslušného správního orgánu v této věci

373/11 bere na vědomí
informace starosty obce týkající se :
-zaslaného návrhu na „redesign a modernizaci webových stránek“
-případného rozšíření služeb poskytovaných v rámci Senior taxi včetně možnosti provozování tzv.
baby taxi
-dosavadních výsledků anket k ubytování pro seniory a k umístění kolumbária na místním hřbitově
-průjezdů kamionů přes „Skotnici“.

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce Dětmarovice

Ing. Marek Svrčina v.r.
místostarosta obce Dětmarovice

